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COMUNICADO AO MERCADO
EXPOSIÇÃO CONTRATUAL INVOLUNTÁRIA DE 2014 DA CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA (CELESC) (BM&FBOVESPA: CLSC3, CLSC4; OTC: CEDWY), empresa de
capital aberto, listada no Nível 2 de Governança Corporativa, em cumprimento ao disposto na Instrução CVM 358/2002 e no
artigo 157 da Lei nº 6.404/76, vem informar que por meio do Despacho nº 2.078 publicado em 08 de agosto de 2016, o
DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, tendo
em vista deliberação da Diretoria e o que consta no Processo nº 48500.002425/2015-33, decidiu: conhecer do recurso da
Celesc Distribuição S.A interposto em face do Despacho nº 2.642, de 2015, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, de
modo a: a) considerar mais 2 MWmédios como exposição involuntária relativa à cessação de atividades e retorno ao mercado
cativo de consumidores especiais; e b) considerar mais 15,818 MWmédios como exposição involuntária, em razão do
reconhecimento de erro no preenchimento da declaração de necessidades de energia para o Leilão A-1 de 2013.
Diante do Despacho, a exposição considerada pelo Órgão Regulador como voluntária passou de 52,84 MWmédios para 35,02
MWmédios, sendo assim a Companhia está reconhecendo no 2º Trimestre de 2016, o valor de R$256 milhões referente a
exposição voluntária em 2014, contabilizado no resultado como redutora da Receita Operacional Bruta, na conta de
Ativos/Passivos Financeiros, tendo como contrapartida a conta patrimonial Passivo Financeiro (Circulante e Não Circulante),
proveniente da diferença apurada pelo órgão regulador.
A Companhia informa ainda que adotará todas as medidas administrativas e judiciais necessárias com a finalidade de preservar
os seus interesses, quanto ao reconhecimento do caráter involuntário dos 35,02 MWmédios não atendidos no recurso
apresentado à ANEEL.
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