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COMUNICADO AO MERCADO
Resultado do Leilão de Transmissão nº 05/2016 da ANEEL – Lote 21

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA (CELESC) (B3: CLSC3, CLSC4; OTC: CEDWY), empresa de capital
aberto, listada no Nível 2 de Governança Corporativa, vem informar que o Consórcio Aliança, formado pela EDP - Energias
do Brasil, com participação de 90%; e pela Celesc Geração S.A, com participação de 10%, venceu a disputa pelo lote 21 do
Leilão nº 05/2016 da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, referente a Licitação para a Concessão de Serviço
Público de Transmissão de Energia Elétrica, incluindo a Construção, Operação e Manutenção das Instalações de
Transmissão do Sistema Interligado Nacional, que aconteceu hoje na B3 (bolsa de valores), ao oferecer um deságio de
34,99%, ou uma proposta de receita anual permitida (RAP) de R$ 171,824 milhões, ante o valor máximo de R$264,343
milhões estabelecido pela Aneel. As condições obtidas no leilão resultam em uma rentabilidade de 12% real acionista,
acima da meta estabelecida no Plano Diretor da Companhia (10%).
O Lote 21 é o terceiro maior projeto ofertado no leilão de hoje, e demanda investimentos previstos da ordem de R$ 1,125
bilhão. É composto por diversas instalações no estado de Santa Catarina, incluindo três linhas de transmissão de 525 kV
(Abdon Batista - Siderópolis 2, com 261 quilômetros; Biguaçu - Siderópolis 2, com 149 quilômetros; e Campos Novos Abdon Batista, com 39 quilômetros); duas linhas de 230 kV (Siderópolis 2 - Forquilhinha, com 28 quilômetros; e Siderópolis
2 - Siderópolis, com 7,5 quilômetros), além da subestação 525/230 kV Siderópolis 2. As instalações visam à expansão do
sistema da região sul do estado de Santa Catarina, reduzindo a dependência do despacho térmico local. O prazo para a
execução das obras é de 60 meses e a entrada em operação comercial determinada é para agosto de 2022, com
possibilidade de antecipação.

Florianópolis, 24 de abril de 2017.
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