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Cargo do responsável Diretor de Relações com Investidores

Cargo do responsável Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do 
formulário

Ailton Costa Ferreira

Nome do responsável pelo conteúdo do 
formulário

Angel Javier Casaseca de Prada

Os diretores acima qualificados, declaram que:

a. reviram o formulário de referência



b. todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos arts. 14 a 
19



c. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira do 
emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos

1.1 - Declaração e Identificação dos responsáveis
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Antonio Carlos Brandão de Sousa 31/12/2008 a 31/12/2009 892.965.757-53 Av. Pres. Wilson, 231, andares 22º,25º,26º, Centro, Los Cues, AZ, Brasil, CEP 20030-905, 
Telefone (21) 39810500, Fax (21) 39810600

Nome/Razão social Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

CPF/CNPJ 49.928.567/0001-11

Tipo auditor Nacional

Possui auditor? SIM

Código CVM 385-9

Período de prestação de serviço 31/12/2008 a 31/12/2009

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância 
da justificativa do emissor

Não aplicável, pois não houve, nesse exercício, substituição do auditor independente.

Nome responsável técnico Período de prestação de 
serviço CPF Endereço

Justificativa da substituição Não aplicável, pois não houve, nesse exercício, substituição do auditor independente.

Descrição do serviço contratado Auditoria das demonstrações financeiras anuais de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.

Revisão das informações trimestrais da Companhia, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão.

Montante total da remuneração dos auditores 
independentes segregado por serviço

A remuneração dos auditores independentes relativa ao último exercício social, findo em 31 de dezembro de 2009, 
corresponde ao montante de R$45.338,00, referente somente a serviços de auditoria prestados.

2.1/2.2 - Identificação e remuneração dos Auditores
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Antonio Carlos Brandão de Sousa 01/01/2010 a 31/12/2010 892.965.757-53 Av. Pres. Wilson, 231, andares 22º,25º,26º, Centro, Los Cues, AZ, Brasil, CEP 20030-905, 
Telefone (21) 39810500, Fax (21) 39810600

Nome/Razão social Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

CPF/CNPJ 49.928.567/0001-11

Tipo auditor Nacional

Possui auditor? SIM

Código CVM 385-9

Período de prestação de serviço 01/01/2010 a 31/12/2010

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância 
da justificativa do emissor

Não aplicável, pois não houve, nesse exercício, substituição do auditor independente.

Nome responsável técnico Período de prestação de 
serviço CPF Endereço

Justificativa da substituição Não aplicável, pois não houve, nesse exercício, substituição do auditor independente.

Descrição do serviço contratado Auditoria das demonstrações financeiras anuais de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.

Revisão das informações trimestrais da Companhia, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão.

Emissão de relatório aos auditores dos acionistas controladores para fins de consolidação, de acordo com as instruções 
recebidas.

Montante total da remuneração dos auditores 
independentes segregado por serviço

A remuneração dos auditores independentes relativa ao último exercício social, findo em 31 de dezembro de 2010, 
corresponde ao montante de R$29.600,00, referente somente a serviços de auditoria prestados.

Adicionalmente, foi pago aos auditores independentes o montante de R$19.800,00, referente aos serviços de treinamento 
sobre controle interno, totalizando oito eventos de workshop realizados no último exercício social.
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Antonio Carlos Brandão de Sousa 01/01/2011 892.965.757-53 Av. Pres. Wilson, 231, andares 22º,25º,26º, Centro, Los Cues, AZ, Brasil, CEP 20030-905, 
Telefone (21) 39810500, Fax (21) 39810600

Justificativa da substituição Não aplicável, pois não houve, nesse exercício, substituição do auditor independente.

Montante total da remuneração dos auditores 
independentes segregado por serviço

A remuneração dos auditores independentes relativa ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2011 
corresponde ao montante de R$380.000,00.

Adicionalmente, foi pago aos auditores independentes o montante de R$19.800,00, referente aos serviços de treinamento 
sobre controle interno, totalizando oito eventos de workshop realizados no último exercício social.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância 
da justificativa do emissor

Não aplicável, pois não houve, nesse exercício, substituição do auditor independente.

Possui auditor? SIM

Nome responsável técnico Período de prestação de 
serviço CPF Endereço

Nome/Razão social Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

Tipo auditor Nacional

Código CVM 385-9

Descrição do serviço contratado Revisão das informações trimestrais de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão e emissão de carta 
conforto aos coordenadores da oferta pública de debêntures da Companhia..

Período de prestação de serviço 01/01/2011

CPF/CNPJ 49.928.567/0001-11
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2.3 - Outras informações relevantes

2.3. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes 
 
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens 
acima. 
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(Reais) Últ. Inf. Contábil (30/09/2011) Exercício social (31/12/2010) Exercício social (31/12/2009)

3.1 - Informações Financeiras
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3.2 - Medições não contábeis

3.2. Caso o emissor tenha divulgado, no decorrer do último exercício social, ou deseje 
divulgar neste formulário medições não contábeis, como Lajida (lucro antes de juros, 
impostos, depreciação e amortização) ou Lajir (lucro antes de juros e imposto de renda), 
o emissor deve: 

 
A. Informar o valor das medições não contábeis 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
 
B. Fazer as conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações 

financeiras auditadas 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 

 
 
C. Explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a 

correta compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
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3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras

3.3. Identificar e comentar qualquer evento subsequente às últimas demonstrações 
financeiras de encerramento de exercício social que as altere substancialmente 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
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3.4 - Política de destinação dos resultados

3.4. Descrever a política de destinação dos resultados dos três últimos exercícios sociais, 
indicando: 

 
O disposto abaixo aplica-se aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2008, 
2009 e 2010. 
 
A. Regras sobre retenção de lucros 
 
O Estatuto Social da Companhia prevê que, do resultado apurado do exercício, o Conselho 
de Administração deve submeter à Assembleia Geral proposta de destinação do lucro 
líquido, sendo que 5% serão destinados à constituição de reserva legal, que não excederá 
20% do capital social. Ainda, caso o saldo das reservas de lucros ultrapasse o capital social, 
a Assembleia Geral deliberará sobre a aplicação do excesso na integralização ou no 
aumento do capital social, ou, ainda, na distribuição de dividendos adicionais aos acionistas. 
Ressalta-se, ademais, que a retenção de lucros em 2010 foi de R$ 47.278 mil, em 2009 foi 
de R$ 13.458 mil e em 2008 foi de R$ 8.046 mil. 
 

 

B. Regras sobre distribuição de dividendos 

 
O Estatuto Social da Companhia prevê que os acionistas terão direito a um dividendo anual 
correspondente a 50% do lucro líquido, descontada a parcela referente à reserva legal, 
salvo determinação em contrário por unanimidade dos votos dos acionistas presentes na 
Assembleia Geral. 
 
A Companhia poderá levantar balanços mensais ou semestrais, podendo declarar, por 
deliberação do Conselho de Administração, dividendos intermediários (i) à conta de lucros 
apurados nesses balanços, ou (ii) à conta de lucros acumulados ou reservas de lucros 
existentes no último balanço anual ou semestral, observadas as restrições legais. Os 
dividendos intermediários poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. 
 
A Companhia poderá, ainda, pagar a seus acionistas juros sobre o capital próprio, os quais 
poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. 

 

C. Periodicidade das distribuições de dividendos 

Anual (dividendo mínimo obrigatório). Contudo, o Conselho de Administração poderá 

declarar dividendos intermediários à conta de lucros apurados em balanços semestrais ou 

em períodos menores, ou à conta de lucros acumulados ou reservas de lucros existentes no 

último balanço anual ou semestral. 

D. Eventuais restrições à distribuição de dividendos impostas por legislação ou 

regulamentação especial aplicável ao emissor, assim como contratos, decisões 

judiciais, administrativas ou arbitrais 

 

Atualmente, por conta de contrato de financiamento celebrado pela Companhia com o 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”), há restrições à 

distribuição de dividendos, conforme descrito a seguir: 

 

Cláusula Décima Terceira, X, do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito 

n.º 04.2.410.3.1, firmado com BNDES, firmado em 21 de julho de 2004, com vencimento em 

15 de julho de 2017: 
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3.4 - Política de destinação dos resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sem prévia autorização do BNDES, não realizar distribuição de dividendos ou pagamento 

de juros sobre capital próprio, cujo valor, isolada ou conjuntamente, exceda o valor do 

dividendo mínimo obrigatório.” 

 

Ressalta-se, porém, que tal contrato será liquidado antecipadamente no momento da 

primeira emissão de debêntures da Companhia. 

 

Ademais, nos termos da “Escritura Particular da Primeira Emissão Pública de Debêntures 

Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, para 

Distribuição com Esforços Restritos da Isolux Energia e Participações S.A.” e do “Contrato 

de Cessão Fiduciária de Certificado de Depósito Bancário – CDB e de Direitos Creditórios 

em Garantia e Outras Avenças”, firmado no âmbito da primeira emissão de debêntures da 

Isolux Energia e Participações S.A., os dividendos e/ou juros sobre capital próprio pagos 

pela Companhia à Isolux Energia e Participações S.A., na qualidade de acionista, serão 

depositados em conta bancária mantida pela Isolux Energia e Participações S.A. junto ao 

Banco Votorantim S.A., cujos recursos são destinados para pagamento de amortização e 

remuneração semestral (PMT semestral) da referida emissão. Contudo, tais dividendos e/ou 

juros sobre capital próprio deverão ser retidos na hipótese de qualquer inadimplemento da 

Companhia, em benefício e com preferência de credores de quaisquer emissões de valores 

mobiliários da Companhia ou da Isolux Energia e Participações S.A., ou em garantia à 

financiamentos obtidos com o BNDES. 

 

Ainda, nos termos da “Escritura Particular da Primeira Emissão Pública de Debêntures 

Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária a ser Convolada em 

Espécie com Garantia Real, em Série Única, em Regime de Garantia Firme de Distribuição, 

da Cachoeira Paulista Transmissora de Energia S.A.”, objeto da presente oferta pública, há 

como cláusula de vencimento antecipado o pagamento de dividendos, juros sobre capital 

próprio ou qualquer outra participação no lucro, ou qualquer outra forma de distribuição de 

recursos a seus acionistas, empresas controladoras (ou grupo de controle) ou coligadas à 

Companhia, durante o período em que as demonstrações financeiras trimestrais auditadas 

da Companhia apresentarem Índice de Cobertura do Serviço de Dívida (“ICSD”) menor ou 

igual a 1,2 (um inteiro e vinte centésimos), com exceção ao pagamento do dividendo mínimo 

obrigatório previsto no artigo 202 da Lei das S.A., inclusive o pagamento de juros sobre 

capital próprio imputáveis ao pagamento de dividendo mínimo. Caso o ICSD apurado em 

qualquer trimestre seja maior que 1,2 (um inteiro e vinte centésimos), o pagamento de 

dividendos, juros sobre capital próprio ou qualquer outra participação no lucro 

estatutariamente previsto, e/ou qualquer outra forma de distribuição de recursos a seus 

acionistas, empresas controladoras (ou grupo de controle) ou coligadas à Companhia, 

incluindo a concessão de mútuos ou financiamentos pela Emissora, não ensejará a 

declaração de vencimento antecipado das Debêntures. 

 

Por fim, nos termos do artigo 202, parágrafo 4º, da Lei das S.A., o dividendo mínimo não 

será obrigatório no exercício em que os órgãos da administração informarem à assembleia 

geral ser incompatível com a situação financeira da Companhia. 
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas

3.6. Informar se, nos 3 últimos exercícios sociais, foram declarados dividendos a conta de 
lucros retidos ou reservas constituídas em exercícios sociais anteriores 

 
Não foram declarados dividendos à conta de lucros retidos ou reservas constituídas em 
exercícios sociais anteriores, no período citado. 
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30/09/2011 106.503.000,00 Índice de Endividamento 0,71000000

31/12/2010 120.438.000,00 Índice de Endividamento 0,99000000

3.7 - Nível de endividamento

Exercício Social Montante total da dívida, 
de qualquer natureza

Tipo de índice Índice de 
endividamento

Descrição e motivo da utilização de outro índice
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Quirografárias 9.443.000,00 6.456.000,00 2.199.000,00 17.595.000,00 35.693.000,00

Garantia Real 12.564.000,00 24.524.000,00 24.524.000,00 9.198.000,00 70.810.000,00

Garantia Flutuante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 22.007.000,00 30.980.000,00 26.723.000,00 26.793.000,00 106.503.000,00

Observação

3.8 - Obrigações de acordo com a natureza e prazo de vencimento

Últ. Inf. Contábil (30/09/2011)

Tipo de dívida Inferior a um ano Um a três anos Três a cinco anos Superior a cinco anos Total

Garantia Real 12.461.000,00 24.922.000,00 24.922.000,00 16.711.000,00 79.016.000,00

Quirografárias 20.659.000,00 5.673.000,00 1.676.000,00 13.414.000,00 41.422.000,00

Garantia Flutuante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Observação

Total 33.120.000,00 30.595.000,00 26.598.000,00 30.125.000,00 120.438.000,00

Exercício social (31/12/2010)

Tipo de dívida Inferior a um ano Um a três anos Três a cinco anos Superior a cinco anos Total
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

4.1 Descrever fatores de risco que possam influenciar a decisão de investimento, em 
especial, aqueles relacionados: 
 
O investimento nos valores mobiliários de emissão da Companhia envolve a exposição a 
determinados riscos. Antes de tomar qualquer decisão de investimento em qualquer valor 
mobiliário de emissão da Companhia, os potenciais investidores devem analisar 
cuidadosamente todas as informações contidas neste Formulário de Referência e, se for o 
caso, no prospecto da oferta dos respectivos valores mobiliários, os riscos mencionados 
abaixo e as demonstrações financeiras da Companhia e respectivas notas explicativas. Os 
negócios, situação financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez e/ou negócios 
futuros podem ser afetados de maneira adversa por qualquer dos fatores de risco 
mencionados abaixo. O preço de mercado dos valores mobiliários de emissão da 
Companhia e, no caso de valores mobiliários representativos de dívida, a capacidade de 
pagamento da Companhia podem ser adversamente afetados em razão de qualquer desses 
e/ou de outros fatores de risco, hipóteses em que os potenciais investidores poderão perder 
parte substancial de seu investimento nos valores mobiliários de emissão da Companhia. Os 
riscos descritos abaixo são aqueles que a Companhia conhece e que acredita que 
atualmente podem afetá-la adversamente, de modo que riscos adicionais não conhecidos 
pela Companhia atualmente ou que a Companhia considera irrelevantes também podem 
afetar adversamente a Companhia. 
 
Para os fins desta seção “4. Fatores de Risco” e da seção “5. Riscos de Mercado”, exceto se 
expressamente indicado de maneira diversa ou se o contexto assim o exigir, a menção ao 
fato de que um risco, incerteza ou problema poderá causar ou ter ou causará ou terá “efeito 
adverso” ou “efeito negativo” para a Companhia, ou expressões similares, significa que tal 
risco, incerteza ou problema poderá ou poderia causar efeito adverso relevante nos 
negócios, situação financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez e/ou negócios 
futuros da Companhia, bem como no preço dos valores mobiliários de emissão da 
Companhia e, quando aplicável, na capacidade de pagamento da Companhia dos valores 
mobiliários de emissão da Companhia. Expressões similares incluídas nesta seção 
“4. Fatores de Risco” e na seção “5. Riscos de Mercado” devem ser compreendidas nesse 
contexto. 
 
Ademais, não obstante a subdivisão desta seção “4. Fatores de Risco” e da seção “5. Riscos 
de Mercado”, determinados fatores de risco que estejam em um subitem podem também se 
aplicar a outros subitens desta seção “4. Fatores de Risco” e da seção “5. Riscos de 
Mercado”. 
 
Para mais informações acerca dos termos técnicos aplicáveis ao setor elétrico sugerimos 
consulta ao glossário da Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”) por meio do site 
http://www.aneel.gov.br/biblioteca/glossario.cfm. 
 

A. Ao emissor  

 

A concessão da Cachoeira Paulista Transmissora de Energia S.A. (“CPTE”) pode ser 
extinta, o que causará um efeito adverso para a CPTE. 
 
A Concessão da CPTE está sujeita à extinção antecipada em determinadas circunstâncias, 
podendo ser motivada por interesse público ou por inadimplemento da CPTE, nos termos do 
Contrato de Concessão. Ocorrendo a extinção da concessão, os ativos sujeitos à concessão 
serão revertidos ao Poder Concedente. Em caso de extinção antecipada, a CPTE não pode 
assegurar que a indenização prevista no Contrato de Concessão (valor dos ativos que não 
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4.1 - Descrição dos fatores de risco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tenham sido completamente amortizados ou depreciados) seja suficiente para compensar a 
perda de lucro futuro. Se o Poder Concedente extinguir o Contrato de Concessão em caso 
de inadimplemento, o valor da indenização pelos bens reversíveis ao patrimônio público 
pode ser reduzido a zero em virtude da imposição de multas ou outras penalidades. 
 
Além disso, sem que seja extinto o Contrato de Concessão, o poder público pode intervir na 
Concessão com o fim de assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel 
cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, além de interferir 
nas operações e receitas provenientes das operações das nossas instalações. Neste caso, 
também é possível haver impactos negativos em suas atividades. 
 
A ocorrência de qualquer desses eventos causará um efeito adverso para a CPTE. Para 
mais informações sobre a Concessão e a sua data de vencimento ver item 6.2 e item 7.5 A 
deste Formulário de Referência. 
 
A CPTE pode ser adversamente afetada em decorrência das disposições restritivas de 
seus contratos de dívida, bem como de sua alavancagem e obrigações de serviço de 
dívida. 
 
O nível de endividamento da CPTE aumenta a possibilidade de que ela seja incapaz de 
gerar caixa suficiente para pagar o principal, juros ou outros montantes devidos em relação 
às suas dívidas. Além disso, a CPTE pode incorrer em dívidas adicionais, de tempos em 
tempos, para financiar investimentos ou para outros propósitos, sujeito às restrições 
aplicáveis ao seu endividamento existente, sendo certo que caso a CPTE contrate novos 
endividamentos em valor total superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões) deverá ter a 
prévia anuência de debenturistas representando ao menos 75% (setenta e cinco por cento) 
das debêntures em circulação, com exceção à carta de fiança que poderá ser contratada 
pela CPTE conforme estabelecido no Contrato de Administração de Contas firmado no 
âmbito desta Emissão. Se a CPTE incorrer em dívidas adicionais, os riscos associados à 
sua alavancagem, incluindo sua capacidade de efetuar seus compromissos financeiros, 
aumentarão. 
 
Os contratos que regem as dívidas da CPTE contêm restrições que poderiam restringir 
significativamente a forma pela qual ela opera seus negócios.  
 
O inadimplemento, pela Companhia, de qualquer obrigação pecuniária sob os contratos 
financeiros ou de qualquer das restrições contratuais acima que não for solucionado ou 
sanado pode levar os credores a exigir o pagamento antecipado do valor devido 
imediatamente e, ainda, pode causar o vencimento antecipado de outros contratos 
financeiros da Companhia (cross default). 
 
Ademais, as restrições previstas em contratos financeiros da Companhia podem limitar sua 
capacidade geral de obter financiamentos para capital de giro, investimentos e outras 
atividades corporativas, bem como podem limitar sua flexibilidade de planejar ou reagir a 
alterações em seus negócios e nos setores em que opera, o que pode ter um efeito adverso 
para a Companhia. 
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4.1 - Descrição dos fatores de risco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As operações da CPTE envolvem riscos e perigos significativos que podem 
interromper seu negócio ou, de outra forma, resultar em prejuízos substanciais, que 
podem ter um efeito adverso para a CPTE se não estiver segurada ou não for 
indenizada adequadamente. 
 
As operações da CPTE envolvem riscos e perigos significativos. 
 
A CPTE, na qualidade de prestadora de serviços públicos, tem responsabilidade objetiva por 
danos diretos e indiretos decorrentes da prestação de serviços de transmissão de energia 
elétrica, tais como interrupções abruptas no suprimento e variações de voltagem, bastando 
a demonstração do dano, independentemente da comprovação de culpa dos agentes. 
 
Ademais, os equipamentos da CPTE afetados podem ficar parados e, consequentemente, 
indisponíveis para atividades geradoras de receita.  
 
A ocorrência de perdas ou demais responsabilidades que não estejam cobertas por apólices 
de seguro como, por exemplo, danos causados à linha de transmissão ou que excedam os 
limites de indenização contratados nas referidas apólices de seguro da CPTE, poderão 
acarretar significativos custos adicionais não previstos. A CPTE não pode garantir que as 
apólices de seguro contratadas para os próximos anos manterão o mesmo nível de 
cobertura atual ou que conseguirá renová-las a taxas comercialmente razoáveis, e 
mudanças nos mercados de seguro, como as causadas por terrorismo, podem fazer com 
que certos tipos de coberturas de seguro sejam mais caras e difíceis de serem obtidas. Além 
disso, se for negada cobertura pela companhia seguradora, a CPTE terá que adotar 
medidas para obter a cobertura. 
 
A ocorrência de qualquer dos eventos acima pode ter um efeito adverso para a CPTE. 
 
A CPTE pode ser adversamente afetada se não for bem sucedida na execução de sua 
estratégia. 
 
O crescimento e o desempenho financeiro futuro da Companhia dependerão, em parte, do 
sucesso na implementação da estratégia da Companhia.  
 
A Companhia não pode assegurar que quaisquer de suas estratégias serão executadas 
integralmente ou com sucesso. Ademais, alguns elementos da estratégia da Companhia 
dependem de fatores que estão fora do controle da Companhia. Qualquer falha na execução 
de elementos da sua estratégia pode afetar negativamente o crescimento de negócio e 
desempenho financeiro da Companhia no futuro. 
 
Os ativos da CPTE são impenhoráveis. 
 
De acordo com a legislação em vigor e com o Contrato de Concessão celebrado em 20 de 
dezembro de 2002, os bens da CPTE essenciais para a prestação dos serviços públicos de 
transmissão de energia elétrica, que devem ser revertidos para o Poder Concedente ao final 
do prazo de tal Contrato de Concessão, não estão sujeitos à penhora e à execução judicial. 
Assim, na hipótese de inadimplemento pela CPTE das obrigações financeiras, parte dos 
bens que compõem o ativo da CPTE não poderá ser objeto de execução. 
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B. A seus fornecedores 

 
A CPTE terceiriza parte de nossos serviços, expondo-nos a riscos relacionados à 
terceirização de serviços. 
 
A Companhia terceiriza certas atividades e, dessa forma, está sujeita a riscos relacionados à 
terceirização. Nos termos da legislação aplicável, ela pode responder, solidária ou 
subsidiariamente, por eventuais débitos previdenciários, fiscais ou trabalhistas relacionados 
aos terceiros alocados para seu atendimento. 
 
Por outro lado, a CPTE não tem controle sobre os processos internos das empresas 
prestadoras de serviços terceirizados e uma queda na qualidade ou uma eventual 
descontinuidade da prestação de serviços por tais empresas poderá impactar a qualidade e 
continuidade dos seus negócios. 
 
O contrato com a Usina Hidrelétrica de Furnas poderá não ser renovado. 
 
A CPTE possui como principal fornecedor a Usina Hidrelétrica de Furnas, conforme contrato 
assinado em 2 de junho de 2004, por um período de 10 anos para a execução de operação 
e manutenção das instalações da CPTE por parte de Furnas. Desta forma, a companhia 
esta sujeita ao risco de não renovação do contrato quando de seu vencimento, tendo neste 
caso que buscar outros fornecedores ou realizar estes serviços desenvolvendo uma 
organização própria, o que poderá aumentar o seu custo operacional, gerando um efeito 
adverso. 
 
Caso qualquer dessas hipóteses ocorra, seu resultado poderá ser impactado adversamente. 
 
C. Aos setores da economia nos quais o emissor atue  

 
A ocorrência de danos ambientais envolvendo as atividades da Companhia pode 
sujeitá-la ao pagamento de substanciais custos de recuperação ambiental e 
indenizações, que podem afetar negativamente a situação financeira da Companhia e 
o valor de mercado dos valores mobiliários emitidos pela Companhia. 
 
As atividades do setor de energia podem causar significativos impactos negativos e danos 
ao meio ambiente. A legislação federal impõe àquele que direta ou indiretamente causar 
degradação ambiental o dever de reparar ou indenizar os danos causados ao meio 
ambiente e a terceiros afetados, independentemente da existência de culpa. A legislação 
federal também prevê a desconsideração da personalidade jurídica da empresa poluidora, 
bem como responsabilidade pessoal dos administradores, para viabilizar o ressarcimento de 
prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Como consequência, os sócios e 
administradores da empresa poluidora poderão ser obrigados a arcar com o custo da 
reparação ambiental. O pagamento de substanciais custos de recuperação do meio 
ambiente e indenizações ambientais pode afetar negativamente a situação financeira da 
Companhia. 
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D. À regulação dos setores em que o emissor atue 

 
O setor de atuação da CPTE é altamente regulado e concede ampla discricionariedade 
ao Poder Concedente. 
 
A principal atividade comercial da CPTE, a transmissão de energia elétrica, é um serviço 
público e, portanto, está sujeita a um ambiente altamente regulado. Além disso, a ANEEL 
tem competência para regular e fiscalizar diversos aspectos dos negócios da CPTE. Caso a 
CPTE seja obrigada pela ANEEL a efetuar gastos adicionais imprevistos e não possa ajustar 
tempestivamente suas tarifas a fim de repassar integralmente o valor de tais despesas 
adicionais, ou ainda, caso a ANEEL edite resoluções que modifiquem as regras relativas ao 
repasse de custos e encargos para as suas tarifas, a CPTE pode ser adversamente afetada 
durante certo período até que possam ser reajustados ou recompostos posteriormente. 
 
Eventuais alterações na regulamentação do setor elétrico podem afetar de maneira 
adversa as empresas do setor de energia elétrica, inclusive os negócios e os 
resultados da Companhia. 
 

As principais atividades da Companhia – a implementação, operação e manutenção de 
instalações de transmissão de energia elétrica – são reguladas e supervisionadas pelo 

Governo Federal, por intermédio do Ministério de Minas e Energia (“MME”), pela ANEEL, 
pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (“ONS”) e outras autoridades regulatórias. 
Essas autoridades têm, historicamente, exercido um elevado grau de influência sobre as 
atividades da Companhia. O MME, a ANEEL e o ONS têm poderes discricionários para 
implementar e alterar políticas, interpretações e normas aplicáveis a diversos aspectos das 
atividades da Companhia, especialmente aspectos operacionais, de manutenção, de 

segurança, bem como aspectos relacionados à remuneração e fiscalização das atividades 
da Companhia. Qualquer medida regulatória significativa por parte das autoridades 
competentes poderá impor um ônus relevante sobre as atividades da Companhia e causar 
um efeito adverso relevante. 
 
Nos últimos anos, o Governo Federal implantou novas políticas para o setor de energia. Por 

exemplo, em 15 de março de 2004, foi aprovada a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, 
que alterou substancialmente as diretrizes até então vigentes e as regras aplicáveis à venda 
de energia elétrica no Brasil. 
 
A constitucionalidade da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico foi contestada perante o 
Supremo Tribunal Federal, por meio de ações diretas de inconstitucionalidade. Em 11 de 

outubro de 2006, o Supremo Tribunal Federal indeferiu as medidas cautelares das ações 
diretas de inconstitucionalidade, por 7 votos a 4, declarando que, em princípio, a Lei do 
Novo Modelo do Setor Elétrico não viola a Constituição Federal. O mérito das ações diretas 
de inconstitucionalidade ainda não foi julgado, sendo que, em 6 de janeiro de 2009, a 
Procuradoria Geral da República deu parecer favorável pela improcedência do pedido. Caso 
a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico seja declarada inconstitucional, os agentes do setor 

elétrico, incluindo a Companhia, poderão ser adversamente afetados. 
 
O efeito integral das reformas introduzidas pela Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico e sua 
continuidade, o resultado final da ação perante o Supremo Tribunal Federal e reformas 
futuras na regulamentação do setor elétrico são difíceis de prever, sendo que as mesmas 
poderão ter um impacto negativo sobre os negócios da Companhia e seus resultados 

operacionais. 

PÁGINA: 18 de 208

Formulário de Referência - 2011 - Cachoeira Paulista Transmissora de Energia S.A. Versão : 1



4.1 - Descrição dos fatores de risco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
As atividades de transmissão de energia elétrica estão sujeitas a diversas leis e 
regulamentos ambientais e de saúde e segurança operacional, as quais podem, 
inclusive, se tornar mais rigorosas no futuro e resultar em maiores investimentos ou, 
ainda, em penalidades por danos ao meio ambiente, o que poderá afetar 
adversamente os negócios. 
 
As atividades de transmissão de energia elétrica estão sujeitas a estrita legislação federal, 

estadual e municipal ambiental e de saúde e segurança, bem como a fiscalização e controle 
por parte de agências governamentais brasileiras responsáveis pela implementação de tais 
leis e correspondente regulamentação. Essas leis exigem que concessionárias de energia 
elétrica obtenham licenças ambientais para a construção de novas instalações ou para a 
instalação e operação de novos equipamentos necessários aos seus respectivos negócios. 
Não obstante, essas leis e regras são complexas e podem mudar ao longo do tempo, 

resultando em alteração do entendimento das autoridades ambientais acerca dessa matéria, 
o que tornaria mais difícil ou mesmo impossível dar cumprimento às exigências aplicáveis, 
impedindo assim algumas das operações de transmissão da Companhia em bases 
continuadas ou futuras. Diante desse cenário, as agências governamentais podem mover 
processos contra a Companhia em razão do descumprimento das leis e regulamentos 
aplicáveis. Esses processos podem incluir, entre outros, a imposição de multas e, conforme 

aplicável, a revogação de licenças, autorizações, permissões e/ou concessões, conforme o 
caso, bem como a suspensão de operações. 
 
Após a Emissão, a Emissora poderá possuir parte de seu passivo atrelado à variação 
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”), porém, de acordo com 
o Contrato de Concessão, sua receita anual é fixa, sendo reajustada anualmente pelo 
Índice Geral de Preços do Mercado (“IGPM”). Em caso de extinção do IGPM. O 
Contrato de Concessão prevê que a ANEEL será responsável pela indicação do índice 
substituto. 
 
A Emissora possui parte de seu passivo atrelado à variação do IPCA, porém, de acordo 
como Contrato de Concessão, sua receita anual é fixa, sendo reajustada anualmente pelo 
IGPM. Caso o IPCA sofra aumento significativo em decorrência de pressões inflacionárias, 
poderá ocorrer um descasamento entre a receita da Companhia seu endividamento atrelado 
ao IPCA, o que poderá afetar adversamente o resultado da Companhia. 
 
Ainda, Em caso de extinção do IGPM. O Contrato de Concessão prevê que a ANEEL será 
responsável pela indicação do índice substituto, o que pode ocasionar um efeito adverso na 
Companhia caso o índice indicado não reflita o ajuste inflacionário medido atualmente pelo 
IGPM. 

PÁGINA: 19 de 208

Formulário de Referência - 2011 - Cachoeira Paulista Transmissora de Energia S.A. Versão : 1



4.2 - Comentários sobre expectativas de alterações na exposição aos fatores de risco

4.2. Em relação a cada um dos riscos acima mencionados, caso relevantes, comentar 

eventuais expectativas de redução ou aumento na exposição do emissor a tais riscos 

 

A Companhia monitora constantemente os riscos do seu negócio que possam impactar de 

forma adversa suas operações e resultados, inclusive mudanças no cenário 

macroeconômico e setorial que possam influenciar suas atividades, analisando índices de 

preços e de atividade econômica, assim como a oferta e demanda de energia elétrica. A 

Companhia administra de forma conservadora sua posição de caixa e seu capital de giro. 

Atualmente, a Companhia não identifica cenário de aumento ou redução dos riscos 

mencionados acima. 
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes  

 

4.3. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que o emissor ou suas 
controladas sejam parte, discriminando entre trabalhistas, tributários, cíveis e outros: 
(i) que não estejam sob sigilo; e (ii) que sejam relevantes para os negócios do emissor 
ou de suas controladas. 

 
A Companhia não possui contingências que são individualmente relevantes até a data de 

apresentação deste Formulário de Referência. A Companhia não possui controladas. 

 

Na data de apresentação deste Formulário de Referência, a provisão para riscos fiscais, 

referentes ao recolhimento de imposto de renda e contribuição social do período 

compreendido entre 2004 e 2007, totaliza R$ 560 mil e reflete a estimativa da administração 

par fazer face às demandas judiciais e administrativas que deverão ter desfecho 

desfavorável à Companhia.  

 

Além disso, a Companhia é parte integrante em ações judiciais referentes a questões de 

regularização de Servidões de Direito de Passagem para a Linha de Transmissão, as quais 

estão sendo objeto de discussão e envolvem valores de R$ 469 mil. A Companhia não 

registrou provisão, pois não considera que a perda é provável. 
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4.4 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes contrárias
sejam administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou
investidores

4.4  Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob 
sigilo, em que o emissor ou suas controladas sejam parte e cujas partes contrárias 
sejam administradores ou ex-administradores, controladores ou ex-controladores ou 
investidores do emissor ou de suas controladas 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
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4.5 - Processos sigilosos relevantes

4.5 . Em relação aos processos sigilosos relevantes em que o emissor ou suas controladas 
sejam parte e que não tenham sido divulgados nos itens 4.3 e 4.4 acima, analisar o 
impacto em caso de perda e informar os valores envolvidos. 

 

Não aplicável, uma vez que não há processos nas condições acima. 
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos
e relevantes em conjunto

4.6. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, 
baseados em fatos e causas jurídicas semelhantes, que não estejam sob sigilo e 
que em conjunto sejam relevantes, em que o emissor ou suas controladas sejam 
parte, discriminando entre trabalhistas, tributários, cíveis e outros.  

 
Na data de apresentação deste formulário de referência, não havia processos judiciais, 

administrativos ou arbitrais em que a Companhia fosse parte que, em conjunto, sejam 

relevantes. A Companhia não possui controladas. 
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4.7 - Outras contingências relevantes

4.7. Outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores. 
 
Além do acima indicado neste item, a Companhia e suas controladas não possuem outras 
contingências relevantes. 
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4.8 - Regras do país de origem e  do país em que os valores mobiliários estão custodiados

4.8. Em relação às regras do país de origem do emissor estrangeiro e às regras do país no 
qual os valores mobiliários do emissor estrangeiro estão custodiados, se diferente do país de 
origem. 
 
Não aplicável, uma vez que a Companhia não é estrangeira. 
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5.1 - Descrição dos principais riscos de mercado

5.1. Descrever, quantitativa e qualitativamente, os principais riscos de mercado a que o 
emissor está exposto, inclusive em relação a riscos cambiais e a taxas de juros. 

 

O governo brasileiro exerceu e continua a exercer influência significativa sobre a 
economia brasileira. Essa influência, bem como a conjuntura econômica e política 
brasileira, podem nos afetar adversamente. 
 

A Cachoeira Paulista Transmissora de Energia S.A. (“CPTE”) atua no mercado brasileiro, 

estando sujeita, portanto, aos efeitos da política econômica do Governo Federal. 

 

Frequentemente, o Governo Federal intervém na economia do País, realizando, 

ocasionalmente, mudanças nas suas políticas. As medidas do Governo Federal para 

controlar a inflação e implementar as políticas econômica e monetária têm envolvido 

alterações nas taxas de juros, flutuação da moeda, tarifas e limites à importação, controles 

no consumo de energia elétrica, entre outras medidas. Essas políticas, bem como algumas 

condições macroeconômicas, causaram efeitos significativos na economia brasileira, assim 

como nos mercados financeiro e de capitais brasileiro. 

 

Assim, a CPTE poderá ser adversamente afetada por mudanças na política ou na 

regulamentação que envolva ou afete fatores como: 

 

• políticas monetária, cambial, de juros e fiscal; 

 

• políticas governamentais aplicáveis às atividades e ao setor de atuação da CPTE; 

 

• inflação; 

 

• controle de preços; 

 

• liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos; 

 

• outros acontecimentos políticos, diplomáticos, sociais e econômicos que venham a 

ocorrer no Brasil ou que o afetem. 

 

A adoção de medidas por parte do Governo Federal nas políticas ou normas que venham a 

afetar esses ou outros fatores no futuro pode contribuir para a incerteza econômica no Brasil 

e para aumentar a volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro e dos valores 

mobiliários emitidos no exterior por companhias brasileiras. A ocorrência de qualquer desses 

eventos pode ter um efeito adverso para a Companhia.  

 

A inflação e certas medidas governamentais para contê-la podem ter efeitos adversos 
sobre a economia brasileira, o mercado mobiliário brasileiro e/ou os negócios da 
CPTE. 
 

Ao longo de sua história, o Brasil registrou taxas de inflação extremamente altas. 

Determinadas medidas adotadas no passado pelo Governo Federal para combatê-la tiveram 

um forte impacto negativo sobre a economia brasileira. Eventuais pressões inflacionárias 

persistem e medidas adotadas para combater a inflação, bem como a especulação sobre as 

medidas futuras que possam vir a ser adotadas pelo Governo Federal, podem gerar um 
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5.1 - Descrição dos principais riscos de mercado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

clima de incerteza econômica no Brasil e aumentar a volatilidade do mercado financeiro e de 

capitais brasileiro. 

 

Eventuais futuras medidas do Governo Federal, incluindo a redução das taxas de juros, 

intervenção no mercado de câmbio e medidas para ajustar ou fixar o valor do real, poderão 

desencadear aumentos de inflação. Se o Brasil experimentar inflação elevada no futuro, o 

mecanismo de reajuste anual da receita de CPTE com base na inflação, previsto em seu 

Contrato de Concessão, poderá não ser suficiente para proteger-lhes inteiramente contra os 

efeitos do aumento de inflação. 

 

Além disso, na hipótese de aumento de inflação, o Governo Federal poderá optar por elevar 

significativamente as taxas de juros oficiais. A alta das taxas de juros poderá impactar não 

somente o custo de captação de novos empréstimos pela Companhia, como também o 

custo de seu endividamento atual, vindo a causar aumento de suas despesas financeiras. 

Este aumento, por sua vez, poderá afetar adversamente a capacidade de pagamento de 

obrigações assumidas pela Companhia, na medida em que reduzirá sua disponibilidade de 

caixa. 

 
Efeitos das Flutuações das Taxas de Juros. 
 
O Comitê de Política Monetária do Banco Central (“COPOM”) estabelece as taxas básicas 
de juros para o sistema bancário brasileiro.  
 
Conforme dados disponibilizados pelo COPOM, em 2006, a taxa básica de juros variou entre 
18,00% e 13,25%. Em 2007, essa taxa variou entre 13,25% e 11,25% e, no ano de 2008, 
entre 11,25% e 13,75%. Em 31 de dezembro de 2009 e 2010, a taxa básica de juros, 
medida pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), era de 8,75% e 
10,75% ao ano, respectivamente. Em 30 de setembro de 2011, a taxa estabelecida pelo 
Banco Central era de 12% ao ano. 
 
Conforme dados disponibilizados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), em 2006, a Taxa de Juros Longo Prazo (“TJLP”), variou entre 9% e 6,85%. 
Em 2007, essa taxa variou entre 6,5% e 6,25% e, no ano de 2008, ficou todo o ano em 
6,25%. Em 1 de julho de 2009, a TJLP foi estabelecida em 6%, permanecendo nesse valor 
até a data de hoje. 
 
O acesso das empresas brasileiras ao mercado de capitais internacional é influenciado pela 
percepção de risco no Brasil e em outras economias emergentes, e, caso venha a ser 
necessário no futuro para a Companhia, isso poderá prejudicar a capacidade da CPTE de 
financiar suas operações. 
 
Acontecimentos adversos na economia e as condições de mercado em outros países 
de mercados emergentes, especialmente da América Latina, poderão influenciar o 
mercado em relação aos títulos e valores mobiliários emitidos por companhias 
brasileiras. 
 
As reações dos investidores aos acontecimentos nesses outros países podem ter um efeito 
adverso no valor de mercado dos títulos e valores mobiliários de emissores brasileiros. Em 
razão dos problemas econômicos em vários países de mercados emergentes, em anos 
recentes (como a crise financeira da Ásia em 1997 e a crise financeira da Rússia em 1998), 
quanto nos mercados desenvolvidos (como a crise do mercado subprime de hipotecas, que 
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5.1 - Descrição dos principais riscos de mercado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

se iniciou em agosto de 2007 e prejudicou fortemente os resultados dos grandes bancos 
europeus e norte americanos), os investidores examinaram com maior prudência os 
investimentos em mercados emergentes. As eleições no Brasil em 2002 também 
contribuíram para aumentar a instabilidade e produziram uma evasão de dólares do Brasil, 
fazendo com que as companhias brasileiras enfrentassem custos mais altos para a captação 
de recursos, tanto no País como no exterior, restringindo seu acesso aos mercados 
financeiro e de capitais internacional. Não há garantia de que esses mercados permaneçam 
abertos às companhias brasileiras ou de que os custos de financiamento nesses mercados 
sejam vantajosos para a CPTE. Crises em outros países emergentes poderiam restringir o 
interesse dos investidores em relação aos títulos e valores mobiliários emitidos por 
companhias brasileiras, inclusive as da CPTE, podendo dificultar a realização de seus 
planos de investimento. A ocorrência de um ou mais desses fatores poderia causar um 
efeito adverso para a CPTE. 
 
Influência das alterações na legislação tributária do Brasil. 
 
O Governo Federal regularmente implementa mudanças nas leis tributárias, as quais afetam 
os participantes do mercado brasileiro de energia, a CPTE, as transmissoras e os 
consumidores industriais. Essas mudanças incluem ajustes na alíquota aplicável e, 
ocasionalmente, imposição de tributos temporários cujos recursos são alocados para certos 
fins determinados pelo Governo Federal. Algumas dessas mudanças poderão resultar em 
aumento da carga tributária da CPTE que, nos termos do Contrato de Concessão, possibilita 
a Revisão Tarifária Extraordinária junto à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 
para fins de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, podendo ser 
ajustado o repasse do aumento dos encargos da CPTE às tarifas por ela cobradas pela 
prestação de seus serviços. Destaca-se que, nos casos que envolvam imposto de renda, a 
CPTE não poderá pleitear a Revisão Tarifária Extraordinária. 
 
A volatilidade e falta de liquidez do mercado de valores mobiliários brasileiro poderão 
limitar a capacidade de venda dos valores mobiliários da Companhia pelo preço e no 
momento desejados. 
 
Não há garantias de que haverá um mercado de negócios ativo e líquido para os valores 
mobiliários de emissão da Companhia. Mercados de negócios ativos e líquidos, 
normalmente, resultam em menor volatilidade de preço e maior eficácia em efetuar as 
ordens de compra e venda dos investidores. O preço de mercado dos valores mobiliários da 
Companhia poderá variar significativamente em decorrência de inúmeros fatores, alguns dos 
quais estão fora de seu controle, como eventual falta de atividade e de liquidez. Em caso de 
queda do preço de mercado dos valores mobiliários da Companhia, o investidor poderá 
perder grande parte ou todo o seu investimento. 
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5.2 - Descrição da política de gerenciamento de riscos de mercado

5.2. Descrever a política de gerenciamento de riscos de mercado adotada pelo emissor, 
seus objetivos, estratégias e instrumentos, indicando: 

A. Riscos para os quais se busca proteção 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 

 
B. Estratégia de proteção patrimonial (hedge)  

 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 

 
C. Instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge) 

 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 

D. Parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 

E. Se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção 

patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 

F. Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 

G. Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da 

efetividade da política adotada 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
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5.3 - Alterações significativas nos principais riscos de mercado

5.3. Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas nos 
principais riscos de mercado a que o emissor está exposto ou na política de 
gerenciamento de riscos adotada 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
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5.4 - Outras informações relevantes

5.4. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes 
 
Todas as informações relevantes foram fornecidas acima. 
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do emissor, prazo de duração e data de registro na CVM

Data de Constituição do Emissor

País de Constituição

Prazo de Duração

Data de Registro CVM

Forma de Constituição do Emissor

Registro Sendo Requerido

09/10/2002

Sociedade limitada.

Brasil

Prazo de Duração Indeterminado
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6.3 - Breve histórico

6.3. Breve histórico do emissor  
 
A Cachoeira Paulista Transmissora de Energia S.A. (“CPTE”), sociedade anônima, é uma 
concessionária do serviço público de energia elétrica, sendo controlada diretamente pela 
Isolux Energia e Participações S.A., e indiretamente controlada pelo Grupo Isolux Corsán. A 
CPTE tem por objetivo social exclusivo a exploração de concessões de serviços públicos de 
transmissão, prestados mediante a implantação, construção, operação e manutenção de 
instalações de transmissão, incluindo os serviços de apoio e administrativos, provisão de 
equipamentos e materiais de reserva, programação, medições e demais serviços 
complementares necessários à transmissão de energia elétrica, segundo os padrões 
estabelecidos na legislação e regulamentos. 
 
O capital social atual da CPTE é de R$ 64.582.206,00, tendo sido totalmente integralizado 
em 14 de novembro de 2004. 
 
Em 01 de março de 2011, a Isolux Energia e Participações S.A. assinou um acordo com 
seus sócios Elecnor Transmissão e Energia S.A. e Lintram do Brasil Participações S.A. para 
reordenar as participações em três de suas concessionárias, de forma que a Isolux Energia 
e Participações S.A. passou a deter, em 19 de julho de 2011, 100% da CPTE menos 1 ação 
detida pela Isolux Projetos e Instalações Ltda. (totalizando, portanto, o equivalente a 
99,99999845% do capital total da CPTE), cedendo sua participação nas duas 
concessionárias restantes. 
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6.5 - Principais eventos societários ocorridos no emissor, controladas ou coligadas 

6.5. Descrever os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, 
cisões, incorporações de ações, alienações e aquisições de controle societário, aquisições e 
alienações de ativos importantes, pelos quais tenham passado o emissor ou qualquer de suas 
controladas ou coligadas 
 
A Isolux Energia e Participações S.A., em 05 de outubro de 2009, constituiu a sociedade Plena 
Operação e Manutenção de Transmissoras de Energia Ltda. (POMTE), junto com outros dois 
sócios, tendo por objeto a operação de suas linhas de transmissão. 
 
Em 15 de dezembro de 2010, a Isolux Energia e Participações S.A. vendeu a sua participação 
em sete concessionárias a uma sociedade chinesa, chamada State Grid Internacional, e uma 
oitava à sociedade Elecnor Transmissão e Energia S.A. 
 
Em 01 de março de 2011, a Isolux Energia e Participações S.A. assinou um acordo com seus 
sócios para reordenar as participações em três concessionárias, de forma que a Isolux Energia e 
Participações S.A. ficou com o 100% do capital de Companhia, e cedeu a sua participação nas 
duas restantes. 
 
Em 19 de julho de 2011, a Isolux Energia e Participações S.A. passou a deter 100% menos 
1 ação, a qual é detida pela Isolux Projetos e Instalações Ltda., do capital da Companhia 
(totalizando o equivalente a 99,99999845% do capital total da Companhia), como consequência 
da compra das participações que a Elecnor Transmissão e Energia S.A. (33,3%)  e Lintram do 
Brasil Participações S.A. (33,3%) mantinham na sociedade. 
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6.6 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação
judicial ou extrajudicial

6.6. Indicar se houve pedido de falência, desde que fundado em valor relevante, ou de 
recuperação judicial ou extrajudicial do emissor, e o estado atual de tais pedidos. 

 
Nenhum pedido de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial foi apresentado por ou contra 
a Companhia. 
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6.7 - Outras informações relevantes

6.7. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes. 
 
Todas as informações relevantes foram fornecidas acima. 

 

PÁGINA: 37 de 208

Formulário de Referência - 2011 - Cachoeira Paulista Transmissora de Energia S.A. Versão : 1



7.1 - Descrição das atividades do emissor e suas controladas

7.1. Descrever sumariamente as atividades desenvolvidas pelo emissor e suas 
controladas. 
 

A Companhia é parte do conglomerado empresarial Isolux Corsán, que atua desde o ano 
2000 no setor de transmissão de energia elétrica em diversos países. O Grupo Isolux 
Corsán gere aproximadamente 1.600 quilômetros de autoestradas na Índia, Brasil, México e 
Espanha, além de 5.237 quilômetros de redes de transmissão de energia de alta tensão no 
Brasil, na Índia e nos Estados Unidos. O Grupo lidera o mercado na construção de centrais 
fotovoltaicas com chave na mão e também na geração de energia elétrica, com importante 
atuação na Espanha. 

A Companhia é uma importante concessionária privada de transmissão de energia elétrica 
no Brasil, com uma Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 61.284.457,00, determinada pela 
Resolução Homologatória nº 1.171/2011 para o ciclo 2011/2012. Em 31 de dezembro de 
2010, a infra-estrutura da Emissora era formada por uma linha de transmissão de circuito 
simples 500 kV de aproximadamente 181 km de extensão, com origem na Subestação 
Tijuco Preto e término na Subestação Cachoeira Paulista, ambas no Estado de São Paulo, e 
as respectivas entradas de linha e demais instalações necessárias às funções de medição, 
supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio. 

A Companhia tem por objeto exclusivo a exploração de concessões de serviços públicos de 
transmissão, prestados mediante a implantação, construção, operação e manutenção de 
instalações de transmissão, incluindo os serviços de apoio e administrativos, provisão de 
equipamentos e materiais de reserva, programação, medições e demais serviços 
complementares necessários à transmissão de energia elétrica, segundo os padrões 
estabelecidos na legislação e regulamentos. 

O serviço de transmissão de energia elétrica é prestado mediante a disponibilidade das 
instalações de transmissão da concessionária ao Sistema Integrado Nacional. A companhia 
efetua as operações de manutenção e operação das instalações seguindo as instruções da 
ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela coordenação e controle da 
operação da transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional - e os 
Procedimentos de Rede vigente, de forma que os usuários possam usar livremente o 
sistema de transmissão. 

A figura a seguir ilustra a configuração do Sistema Interligado da região Sudeste e as áreas 
de atuação da Companhia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÁGINA: 38 de 208

Formulário de Referência - 2011 - Cachoeira Paulista Transmissora de Energia S.A. Versão : 1



7.1 - Descrição das atividades do emissor e suas controladas 
 
 
 

Mapa do Sistema Interligado da Região Sudeste 

 

 

 
Fonte: ANEEL 

 

A Isolux Energia e Participações S.A., controladora da Companhia, desenvolve parte de 
suas atividades por meio de sociedades coligadas, cujas atividades estão sumariamente 
descritas a seguir. 

Jauru Transmissora de Energia S.A. 

A Jauru Transmissora de Energia S.A. é uma sociedade por ações de capital fechado, que 
tem como objetivo explorar a concessão do serviço público de transmissão de energia 
elétrica, prestado mediante a implantação, construção, operação e manutenção de 
subestações e linhas de transmissão localizada na região de Mato Grosso e Rondônia, com 
230 kV e 949 km. 

Interligação Elétrica Norte Nordeste S.A. 

A Interligação Elétrica Norte Nordeste S.A. é uma sociedade por ações de capital fechado, 
que tem como objetivo explorar a concessão do serviço público de transmissão de energia 
elétrica, prestado mediante a implantação, construção, operação e manutenção de 
subestações e linhas de transmissão localizada na região de Tocantins, Maranhão e Piauí, 
com 500 kV e 720 km. 

Linhas de Xingu Transmissora de Energia S.A. 

A Linhas de Xingu Transmissora de Energia S.A. é uma sociedade por ações de capital 
fechado, que tem como objetivo explorar a concessão do serviço público de transmissão de 
energia elétrica, prestado mediante a implantação, construção, operação e manutenção de 
subestações e linhas de transmissão localizada na região do Pará, com 500 kV e 527 km. 
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7.1 - Descrição das atividades do emissor e suas controladas 
 
 
 

Linhas de Macapá Transmissora de Energia S.A. 

A Linhas de Macapá Transmissora de Energia S.A. é uma sociedade por ações de capital 
fechado, que tem como objetivo explorar a concessão do serviço público de transmissão de 
energia elétrica, prestado mediante a implantação, construção, operação e manutenção de 
subestações e linhas de transmissão localizada na região do Pará e Amapá, com 500 kV e 
713 km. 

 Plena Operação e Manutenção de Transmissoras de Energia Ltda. 

A Plena Operação e Manutenção de Transmissoras de Energia Ltda. é uma sociedade 
limitada que gerencia a operação das concessionárias brasileiras do grupo. 

Para mais informações sobre as coligadas da Companhia, vide item 8.1.B do presente 
Formulário de Referência. 
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7.2 - Informações sobre segmentos operacionais

7.2. Em relação a cada segmento operacional que tenha sido divulgado nas últimas 
demonstrações financeiras de encerramento de exercício social ou, quando houver, 
nas demonstrações financeiras consolidadas, indicar as seguintes informações. 

 
A. Produtos e serviços comercializados  

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
 
B. Receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida do emissor  

 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
 

C. Lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido do 

emissor 

 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais

7.3. Em relação aos produtos e serviços que correspondam aos segmentos operacionais 
divulgados no item 7.2, descrever: 

 
A. Características do processo de produção  
 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 

  
B.  Características do processo de distribuição 

 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
 

C. Características dos mercados de atuação, em especial: 

 

(i) Participação em cada um dos mercados 

 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
 
(ii)  Condições de competição nos mercados 

 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
 
D. Eventual sazonalidade 

 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
 

E. Principais insumos e matérias-primas: 

 

(i) Descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a 

controle ou regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e da 

respectiva legislação aplicável. 

 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
 

(ii) Eventual dependência de poucos fornecedores 

 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
 
(iii) Eventual volatilidade de preços 

 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
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7.4 - Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total

7.4. Identificar se há clientes que sejam responsáveis por mais de 10% da receita líquida 
total do emissor, informando: 

 

A. Montante total de receitas provenientes do cliente e 

 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
 

B. Segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente 
 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
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7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades

7.5. Descrever os efeitos relevantes da regulação estatal sobre as atividades do emissor, 
comentando especificamente: 

 
A. Necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e 

histórico de relação com a administração pública para obtenção de tais 

autorizações 
 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
 
B. Política ambiental do emissor e custos incorridos para o cumprimento da 

regulação ambiental e, se for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a 

adesão a padrões internacionais de proteção ambiental 
 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
 

C. Dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de 

royalties relevantes para o desenvolvimento das atividades 

 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
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7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior

7.6. Em relação aos países dos quais o emissor obtém receitas relevantes, identificar: 
 

A. Receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede do emissor e sua 

participação na receita líquida total do emissor 

 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
 

B. Receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua 

participação na receita líquida total do emissor 

 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
 

C. Receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita 

líquida total do emissor 

 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
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7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades

7.7. Em relação aos países estrangeiros divulgados no item 7.6, em que medida o 
emissor está sujeito à regulação desses países e de que modo tal sujeição afeta 
os negócios do emissor. 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
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7.8 - Relações de longo prazo relevantes

7.8. Descrever relações de longo prazo relevantes do emissor que não figurem em 
outra parte deste formulário. 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
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7.9 - Outras informações relevantes

7.9. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes. 
 
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos 
itens acima. 
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8.1 - Descrição do Grupo Econômico

 

8.1. Descrever o grupo econômico em que se insere o emissor, indicando: 

 
A. Controladores diretos e indiretos  

 

A Cachoeira Paulista Transmissora de Energia S.A. (“CPTE”) é diretamente controlada 
pela Isolux Energia e Participações S.A., que detém 100% menos 1 ação detida pela 
Isolux Projetos e Instalações Ltda. do capital total da Companhia (totalizando, portanto, 
o equivalente a 99,99999845% do capital total da CPTE), sendo indiretamente 
controlada pela Isolux Corsán Concesiones S.A.U., que por sua vez é controlada pelo 
Grupo Isolux Corsán, S.A.  
 

B. Controladas e coligadas 

 
A Companhia não possui controladas.  
 

C. Participações do emissor em sociedade do grupo 

 

Não aplicável, uma vez que a CPTE não tem participação em nenhuma sociedade do 
grupo. 
 

D. Participações de sociedades do grupo emissor 

 

As únicas sociedades do grupo que detêm participação societária na Companhia são 
aquelas elencadas no item “e” abaixo. 
 

E. Sociedades sob controle comum 

 
A Isolux Energia e Participações S.A. detém, além de 99,99999845% do controle da 
CPTE, participações nas seguintes companhias coligadas, todas elas concessionárias de 
transmissão: Jauru Transmissora de Energia S.A. (33,33%), Interligação Elétrica Norte 
Nordeste S.A. (50%), Linhas de Xingu Transmissora de Energia S.A. (100%) e Linhas de 
Macapá Transmissora de Energia S.A.(100%) 
 
Além das transmissoras indicadas acima, a Isolux Energia e Participações S.A. possui 
33,3% da Plena Operação e Manutenção de Transmissoras de Energia Ltda., sociedade 
que gerencia a operação das concessionárias. 
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8.2 - Organograma do Grupo Econômico

8.2. Caso o emissor deseje, inserir o organograma do grupo econômico em que se 
insere o emissor 
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Evento societário Aquisição e alienação de ativos importantes

Data da operação 15/12/2010

Descrição da operação A Isolux Energia e Participações S.A., em 05 de outubro de 2009, constituiu a sociedade 
Plena Operação e Manutenção de Transmissoras de Energia Ltda. (POMTE), junto com 
outros dois sócios, tendo por objeto a operação de suas linhas de transmissão.

Descrição da operação Em 15 de dezembro de 2010, a Isolux Energia e Participações S.A. vendeu a sua 
participação em sete concessionárias a uma sociedade chinesa, chamada State Grid 
Internacional, e uma oitava à sociedade Elecnor Transmissão e Energia S.A.

Descrição do evento societário 
"Outro"

Constituição de sociedade

Evento societário Outro

Data da operação 05/10/2009

Evento societário Alienação e aquisição de controle societário

Data da operação 19/07/2011

Descrição da operação Em 01 de março de 2011, a Isolux Energia e Participações S.A. assinou um acordo com 
seus sócios para reordenar as participações em três concessionárias, de forma que a 
Isolux Energia e Participações S.A. ficou com 100% do capital da Companhia, e cedeu a 
sua participação nas duas restantes.

Descrição da operação Em 19 de julho de 2011, a Isolux Energia e Participações S.A. passou a deter 100% 
menos 1 ação, a qual é detida pela Isolux Projetos e Instalações Ltda., do capital da 
Companhia (totalizando o equivalente a 99,99999845% do capital total da Companhia), 
como consequência da compra das participações que a Elecnor Transmissão de 
Energia S.A. (33,3%) e Lintran do Brasil Participações S.A. (33,3%) mantinham na 
sociedade.

Descrição do evento societário 
"Outro"

Reorganização societária

Evento societário Outro

Data da operação 01/03/2011

8.3 - Operações de reestruturação
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8.4 - Outras informações relevantes

8.4. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes. 
 

Todas as informações relevantes foram fornecidas acima. 
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros

9.1. Descrever os bens do ativo não-circulante relevantes para o desenvolvimento 
das atividades do emissor, indicando em especial: 

 
a. Ativos imobilizados, inclusive aqueles objeto de aluguel ou arrendamento, 

identificando a sua localização 

 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
 
b. Patentes, marcas, licenças, concessões, franquias e contratos de transferência de 

tecnologia 

 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
 
c. As sociedades em que o emissor tenha participação 

 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
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9.2 - Outras informações relevantes

9.2. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes. 
 

Não existem informações que a Companhia julgue relevantes sobre este item. 
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

 
10.1. Comentários dos diretores sobre: 

 
A. Condições financeiras e patrimoniais gerais 

 
Os diretores entendem que a Companhia apresentou, no período de nove meses findo em 
30 de setembro de 2011, bem como nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro 
de 2010 e 2009, condições financeiras e patrimoniais adequadas para desenvolver as 
atividades do negócio da Companhia, implementar seu plano de negócios e cumprir suas 
obrigações de curto, médio e longo prazo. 
 

Os diretores da Companhia acreditam, por meio de uma análise dos números de seu ativo 
circulante e de seu passivo circulante, que a Companhia possui um capital de giro que 
permite que ela tenha liquidez e recursos de capital suficientes para desenvolver as 
atividades relacionadas ao negócio da Companhia e cobrir sua necessidade de recursos. 
 

No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2011, o patrimônio líquido da 
Companhia totalizava R$ 150.111 mil, enquanto o endividamento financeiro da Companhia, 
consistente na soma dos empréstimos e financiamentos no passivo circulante e não 
circulante, era de R$ 70.810 mil. Nós diretores entendemos que a estrutura de capital da 
Companhia apresenta níveis adequados de alavancagem e que vem garantindo liquidez 
para a Companhia.  
 

Adicionalmente, os diretores da Companhia não têm como garantir que tal situação 
permanecerá inalterada, mas caso entendam que seja necessário contrair empréstimos para 
financiar seus investimentos, a Companhia acredita ter capacidade de crédito para contratá-
los, eventualmente necessitando de aprovação prévia de outros financiadores, visto que 
atualmente tem amplo acesso a fontes de financiamento para o desenvolvimento de seus 
negócios. 
 

B. Estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas 

 

Os diretores entendem que a Companhia possui estrutura de capital adequada às suas 
operações bem como de alavancagem financeira, sendo que não há hipótese de resgate de 
ações além das legalmente previstas. 
 
A Cachoeira Paulista Transmissora de Energia S.A. (“CPTE”) encerrou o ano de 2009 com 
endividamento líquido de R$ 81.928 mil, resultado do endividamento total de R$ 91.581 mil 
(relativo à soma das contas do Balanço “Empréstimos e financiamentos”, dentro do grupo de 
contas que compõem o Passivo Não Circulante por R$79.008 mil + R$12.573 mil dentro do 
Passivo Circulante), e saldo de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito de R$ 9.653 mil 
(relativo à soma das contas do Balanço “Caixa e equivalentes de caixa” + “Títulos e Valores 
Mobiliários”). A dívida de longo prazo corresponde a 86% do total do endividamento e o grau 
de alavancagem de 0,43 (denominado pela relação dívida líquida / dívida líquida + 
patrimônio líquido), que garante uma situação de liquidez adequada para a Companhia. 
 

A CPTE encerrou o ano de 2010, com dívida líquida de R$ 62.662 mil, resultado do 
endividamento total de R$ 79.016 mil (relativo à soma das contas do Balanço “Empréstimos e 
financiamentos” dentro do grupo de contas que compõem o Passivo Não Circulante por 
R$66.555 mil + R$12.461 dentro do Passivo Circulante) e de seu saldo de caixa, equivalentes 
de caixa e caixa restrito de R$ 16.354 mil (relativo à soma das contas do Balanço “Caixa e 
equivalentes de caixa” + “Títulos e Valores Mobiliários”). A dívida de longo prazo corresponde 
a 84% do total do endividamento e o grau de alavancagem de 0,34 (denominado pela relação 
dívida líquida / dívida líquida + patrimônio líquido), que garante uma situação de liquidez 
confortável para a Companhia. 
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

A CPTE encerrou o período de nove meses de 2011 com dívida líquida de R$ 53.518 mil, 
resultado do endividamento total de R$ 70.810 mil e saldo de caixa, equivalentes de caixa e caixa 
restrito de R$ 17.292 mil. A dívida de longo prazo corresponde a 82% do total do endividamento, 
que garante um nível adequado de alavancagem, garantindo liquidez para a Companhia. 

 

O patrimônio líquido da Companhia em 30 de setembro de 2011 era de R$ 150.111 mil com 

variação positiva de 23,51% em relação a 31 de dezembro de 2010. 

 

C. Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos 

 

Os diretores acreditam que a Companhia possui liquidez e recursos de capital suficientes 

para honrar seus compromissos financeiros assumidos e manter estrutura financeira 

equilibrada. A Companhia sempre honrou seus compromissos, possui índice de 

inadimplência nulo perante seus credores e sempre respeitou todos os covenants 

financeiros existentes em seus contratos de financiamento. 

 

Seus principais covenants são os seguintes:  

 

• Autorização para a distribuição de dividendos ou pagamento de juros sobre capital; 

• Autorização ou constituição de garantias para a contratação de novas dívidas; 

• Índice de cobertura do serviço da dívida superior a 1,1, nos termos da “Escritura 

Particular da Primeira Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis 

em Ações, da Espécie Quirografária a ser Convolada em Espécie com Garantia 

Real, Em Série Única, em Regime de Garantia Firme de Distribuição, da Cachoeira 

Paulista Transmissora de Energia S.A.”, objeto da presente oferta pública; e 

• Apresentação de balanço anual auditado. 

 

Eventos não passíveis de mensuração, relacionados principalmente a situações externas à 

Companhia, fazem com que não seja possível garantir que essa situação de estabilidade 

permanecerá. Caso seja necessário captar empréstimos para financiar novos investimentos 

e aquisições, os Diretores entendem que a Companhia tem total condição de obtê-los. 

 

A relação dívida líquida / EBITDA, ao final do período de nove meses de 2011 foi de 1,09x 

(1.46x ao final do ano de 2010) e a relação EBITDA / despesas financeiras é de 7,27x (4,75x 

ao final do ano de 2010). 

 

 

 

D. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-

circulantes utilizadas.  

 

Para fins de financiamento de capital de giro e investimentos em ativos não-circulantes a 

Companhia possui apenas a sua própria geração de caixa já que diante dos termos 

previstos em contrato de empréstimos com o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (“BNDES”) é vedado a obtenção de outros financiamentos. 

 

E. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-

circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez. 
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

A Companhia utilizará como fonte de financiamento para capital de giro e para eventuais 

investimentos em ativos não-circulantes as linhas de crédito com o BNDES, conforme 

mencionado no item 10.1 (d) acima deste Formulário de Referência, desde que apresentem 

taxas atrativas, e observando que diante dos termos previstos em contrato de empréstimos 

com o BNDES é vedada a obtenção de outros financiamentos. 
 

 

F. Níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda: 

 

(i) contratos de empréstimo e financiamento relevantes 

 

As dívidas da Companhia estão detalhadas abaixo:  
 

    R$ Milhões 

    Saldo em 

30/09/2011   

Financiamento Destinação de Recursos Vencimento 
Taxa juros 

Total 
a.a. 

BNDES Financiamento do investimento  15/06/17 TJLP + 5% R$61,84 

BNDES Financiamento do investimento  15/06/17 Cesta de moedas + 5% R$8,97 

Total dos Financiamentos  R$70,81 

    R$ Milhões 

 
Saldo em 

31/12/2010 

Financiamento 
Destinação de Recursos 

Vencimento 
Taxa juros 

Total 
Recursos a.a. 

BNDES Financiamento do investimento  15/06/17 TJLP + 5% R$69,9 

BNDES Financiamento do investimento  15/06/17 Cesta de moedas + 5% R$9,1 
Total Financiamentos R$79,0 

    R$ milhões 

    

Saldo em  

01/01/2009 

Financiamento Destinação de Recursos Vencimento 
Taxa de Juros 

a.a. 
Total 

BNDES Financiamento do investimento  15/06/17 TJLP + 5% R$80,7 

BNDES Financiamento do investimento  15/06/17 Cesta de moedas + 5% R$10,9 
     
Total Financiamentos R$91,6 

 

    R$ milhões 

    

Saldo em  

31/12/2008 

Financiamento Destinação de Recursos Vencimento 
Taxa de Juros 

a.a. 
Total 

BNDES Financiamento do investimento  15/06/17 TJLP + 5% R$91,4 

BNDES Financiamento do investimento  15/06/17 Cesta de moedas + 5% R$16,6 
     
Total Financiamentos R$108,0 

 

 

PÁGINA: 57 de 208

Formulário de Referência - 2011 - Cachoeira Paulista Transmissora de Energia S.A. Versão : 1



10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

 
(ii) Outras relações de longo prazo com instituições financeiras 

 

Todos os contratos de empréstimos, financiamentos e valores mobiliários foram descritos 

acima. 
 
(iii) Grau de subordinação entre as dívidas 
 

Os diretores entendem que não há qualquer grau de subordinação entre as dívidas da 

Companhia. 
 
(iv)  eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de 

endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à 

alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle 

societário 

 
Obrigação de Observância de Índices e Limites Financeiros 
 
Nos termos do “Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 04.2.410.3.1, que 

entre si fazem o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e a 

Cachoeira Paulista Transmissora de Energia S.A.”, a Companhia, dentre outras obrigações 

previstas, deverá obedecer ao índice de cobertura do serviço de dívida superior a 1,3, a fim de 

evitar o vencimento antecipado da dívida. 
 
G. Limites de utilização dos financiamentos já contratados 
 

Todos os recursos obtidos com os financiamentos contratados foram destinados à finalidade 

contratualmente prevista, ou seja, todos respeitaram os limites de utilização contratualmente 

previstos. 
 

H. Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras 

 

As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2010 são as 

primeiras apresentadas de acordo com os IFRS (International Financial Reporting Standards).  A 

Companhia aplicou as políticas contábeis definidas na nota explicativa nº 2, às demonstrações 

financeiras, em todos os períodos apresentados..  

 

Na preparação destas demonstrações financeiras, a Companhia adotou ainda todos os 

pronunciamentos e respectivas interpretações técnicas e orientações técnicas emitidas pelo 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC), que juntamente com as práticas contábeis incluídas na legislação 

societária brasileira são denominados como práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). 

 

As informações financeiras intermediárias da Companhia para o período de seis meses findo em 

30 de junho de 2011 foram elaboradas e apresentadas de acordo CPC 21 – Demonstração 

Intermediária e com a norma internacional IAS 34 – Interim Financial Reporting, emitida pelo 

International Accounting Standards Board – IASB.  

 

As principais práticas contábeis adotadas pela administração da Companhia para a preparação 

das informações financeiras intermediárias do período de seis meses findo em 30 de junho de 

2011 foram aplicadas de forma consistente com aquelas aplicadas e divulgadas nas 

demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010. 
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Abaixo, apresentamos tabelas e explicações sobre as alterações significativas nas 

demonstrações de resultado da Companhia (em milhares de reais): 

 

 

 

 

Informações financeiras dos períodos encerrados em 30 de setembro de 2011 e 30 de 
setembro de 2010 
 

DEMOSTRAÇÕES DO RESULTADO Em 30 de setembro de % Variação 
     2010/ 
(em milhares de R$, exceto percentuais) 2010 % Total 2011 % Total 2011 
      
      
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 37.993 100,00% 52.198 100,00% 37,39% 
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS (2.765) (7,28)% (2.344) (4,49)% (15,23)% 
LUCRO BRUTO 35.228 92,72% 49.854 95,51% 41,52% 
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS           
Gerais e administrativas  (1.001) (2,63)% (893) (1,71)% (10,79)% 
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO 
FINANCEIRO 

34.227 90,09% 48.961 93,80% 43,05% 

Receitas Financeiras 722 1,90% 1.042 2,00% 44,32% 
Despesas Financeiras (7.025) (18,49)% (6.728) (12,89)% (4,23)% 
Total do resultado financeiro líquido (6.303) (16,59)% (5.686) (10,89)% (9,79)% 
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

27.924 73,50% 43.275 82,91% 54,97% 

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (9.495) (24,99)% (14.699) (28,16)% 54,81% 

LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO 18.429 48,51% 28.576 54,75% 55,06% 

 
 
Receita Operacional Líquida 
 
A receita operacional líquida aumentou 37,39%, somando R$ 52.198 mil em setembro de 2011 

diante de R$ 37.993 mil em setembro de 2010, em razão dos eventos descritos abaixo. 
 
(i) As receitas de remuneração do ativo financeiro somaram R$ 38.227 mil em setembro de 
2011, comparada com R$ 26.197 mil em 2010, aumentando substancialmente em virtude do 
efeito do reajuste da Receita Anual Permitida (“RAP”) pela inflação sobre a valoração do ativo 
financeiro, o qual foi concedido em junho de 2011 com um percentual de 10,04%. Pela natureza 
do ativo financeiro da concessão (empréstimos e recebíveis), os fluxos de caixa homologados 
pela Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”) na revisão da RAP, que não estavam 
previstos na realização do fluxo de caixa original do ativo, são reconhecidos a resultado no 
momento em que se tornam contratualmente recuperáveis pela Companhia. A ANEEL, por meio 
da Resolução Homologatória nº 1.171, de 28 de junho de 2011, aprovou as novas RAP, válidas 
a partir de 1º de julho de 2011, aumentando a RAP da Companhia em 12,47%, que, descontado 
o aumento da RAP para compensar a prorrogação da Reserva Global de Reversão, resultou em 
10,04% de aumento efetivo. No mesmo período de 2010 o reajuste concedido foi de 4,18%.  
 
(ii) Também em virtude do reajuste da RAP as receitas de operação e manutenção 
aumentaram no mesmo percentual, totalizando R$ 15.954 mil até setembro de 2011, comparada 
com R$ 14.646 mil no mesmo período de 2010. 
 
(iii) Adicionalmente, ocorreram ajustes negativos à receita pelo valor de R$ 32 mil até 
setembro de 2010 e ajuste positivo de R$ 1.564 mil no mesmo período em 2011, derivadas da 
parcela de ajuste de ANEEL. 
 
(iv)  Finalmente, as deduções da receita operacional bruta aumentaram em 24,6%, atingindo 

R$ 3.547 mil em setembro de 2011 em comparação a R$ 2.850 mil em setembro de 2010, em 

consonância com o aumento das receitas operacionais observado no período. As deduções 
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correspondem a despesas de Pesquisa e Desenvolvimento (“P&D”), Reserva Global de 

Reversão (“RGR”), Taxa ANEEL, Programa de Integração Social (“PIS”) e Contribuição para 

Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”), todas elas proporcionais às receitas. 
 
Custos dos Serviços da Operação e Despesas Operacionais 
 
Os custos de operação e manutenção tiveram redução de 16,34%, alcançando R$ 3.237 mil em 

setembro de 2011 frente aos R$ 3.766 mil em setembro de 2010. Essa redução é decorrente da 

mudança na administração ocorrida em dezembro de 2010. 
 
Receitas e Despesas Financeiras 
 
As despesas financeiras reduziram em decorrência da amortização dos empréstimos e 

financiamentos. Assim, despesa financeira reconhecida durante o período de nove meses findo 

em 30 de setembro de 2010, de R$ 7.025 mil, reduziu para R$ 6.728 mil quando comparada ao 

mesmo período de 2011. 

 

Durante o período de nove meses findos em 30 de setembro de 2011, o saldo médio dos 

empréstimos e financiamentos da Companhia foi de R$ 74.913 mil, em comparação a um saldo 

médio de R$ 86.869 mil para o período de nove meses findos em 30 de setembro de 2010. 
 
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro 
 
As despesas com imposto de renda e contribuição social aumentaram 54,81%, somando 

R$ 14.699 mil em setembro de 2011 contra R$ 9.495 mil em setembro de 2010. Este aumento 

se deve ao grande aumento no lucro antes dos referidos impostos em virtude principalmente das 

maiores receitas obtidas até setembro de 2011 quando comparadas ao mesmo período de 

2010, e também aos gastos financeiros decrescentes. Em setembro de 2011, o lucro antes do 

imposto de renda e contribuição social foi de R$ 43.275 mil, comparado com um lucro de R$ 

27.924 mil no mesmo período de 2010. 
 
A taxa efetiva de imposto de renda e contribuição social para o período de nove meses findos 

em 30 de setembro de 2011 foi de 34%, o mesmo percentual para o mesmo período de 2010. 
 
Lucro líquido 
 
Em decorrência dos fatores mencionados acima, e dentre eles principalmente as maiores 

receitas e menores gastos financeiros acumulados, o lucro líquido até setembro de 2011 

totalizou R$ 28.576 mil, montante 55,06% superior quando comparado a R$ 18.429 mil de 

acumulados até setembro de 2010. 

 
BALANÇOS PATRIMONIAIS   
     % Variação 

(em milhares de R$, exceto percentuais) 
31 de 

dezembro 
2010 

% Total 
30 de 

setembro de 
2011 

% Total % Variação 

      
ATIVO      
      
CIRCULANTE      
Caixa e equivalentes de caixa 7.619 3,15% 7.989 3,11% 4,86% 
Concessionárias e permissionárias 5.999 2,48% 7.630 2,98% 27,19% 
Contas a receber - ativo financeiro 32.340 13,37% 35.586 13,87% 10,04% 
Impostos a recuperar 732 0,30% 1.009 0,39% 37,84% 
Outros créditos 2.227 0,92% 2.350 0,92% 5,52% 
Total do circulante 48.917 20,22% 54.564 21,26% 11,54% 
      

      
NÃO CIRCULANTE      
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO      
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Contas a receber - ativo financeiro 184.263 76,15% 192.698 75,09% 4,58% 
Caixa restrito 8.735 3,61% 9.303 3,63% 6,50% 
Total do realizável a longo prazo 192.998 79,76% 202.001 78,72% 4,66% 
         
Imobilizado  58 0,02% 49 0,02% (15,52)% 
Total do não circulante 193.056 79,78% 202.050 78,74% 4,66% 
         
TOTAL DO ATIVO 241.973 100% 256.614 100% 6,05% 

 

Ativo 
 
Circulante  
 

Caixa e equivalentes de caixa: O saldo desta conta passou de R$ 7.989 mil, em 31 de dezembro 

de 2010, para R$ 7.879 mil, em 30 de setembro de 2011. A demonstração dos fluxos de caixa 

incluída no formulário de informações trimestrais (Formulário ITR) da Companhia para o período 

de nove meses findo em 30 de setembro de 2011, demonstra a geração de caixa da sociedade 

e a aplicação dos fundos. 
 

Concessionárias e permissionárias: O saldo desta conta passou de R$ 5.999 mil, em 31 de 

dezembro de 2010, para R$ 7.630 mil, em 30 de setembro de 2011, apresentando um aumento 

de 27,19% devido ao efeito do reajuste da RAP sobre o faturamento.  
 

Ativo financeiro: O saldo desta conta passou de R$ 32.340 mil, em 31 de dezembro de 2010, 

para R$ 35.586 mil, em 30 de setembro de 2011, apresentando um aumento de 10,04%, 

conforme o disposto abaixo no que diz respeito ao Não Circulante. 
 

Impostos a recuperar: O saldo desta conta aumentou 37,84%, passando de R$ 732 mil, em 31 

de dezembro de 2010, para R$ 1.009 mil, em 30 de setembro de 2011. Esse aumento se deve 

ao saldo de antecipação do imposto de renda e contribuição social, que aumentou em virtude do 

maior lucro tributável. 
 
 
Não circulante  
 

Ativo financeiro: O saldo desta conta variou de R$ 184.263 mil, em 31 de dezembro de 2010, 

para R$ 192.698 mil, em 30 de setembro de 2011, apresentando um aumento de 4,58%, devido 

principalmente ao fato de que reajuste da RAP verificado em 2011. Pela natureza do ativo 

financeiro da concessão (empréstimos e recebíveis), os fluxos de caixa homologados pela 

ANEEL na revisão da RAP, que não estavam previstos na realização do fluxo de caixa original 

do ativo, são reconhecidos a resultado no momento em que se tornam contratualmente 

recuperáveis pela Companhia, ou seja, na data de sua homologação, em contrapartida ao ativo 

financeiro. Os efeitos dos reajustes da RAP mencionados acima, em conjunto com a sua 

remuneração de acordo com o método da taxa efetiva foram superiores à realização do ativo 

financeiro no mesmo período, por meio de recebimento das faturas dos usuários destinadas a 

este fim. 
 

Caixa restrito: O saldo desta conta passou de R$ 8.735 mil, em 31 de dezembro de 2010, para 

R$ 9.303 mil, em 30 de setembro de 2011, aumentando em 6,50% em função da remuneração 

destes ativos financeiros no período. 
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BALANÇOS PATRIMONIAIS  
% 
Variação 

     2010/ 

(em milhares de R$, exceto percentuais) 
31 de 

dezembro de 
2010 

% Total 
30 de 

setembro de 
2011 

% Total 2011 

      
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO      
      
CIRCULANTE      
Fornecedores 459 0,19% 365 0,14% (20,48)% 
Empréstimos e financiamentos 12.461 5,15% 12.564 4,90% 0,83% 
Impostos e contribuições sociais 7.983 3,30% 7.536 2,94% (5,60)% 
Taxas regulamentares 1.360 0,56% 1.460 0,57% 7,35% 
Dividendos 10.793 4,46% 0 0,00% (100,00)% 
Outras contas a pagar 64 0,03% 82 0,03% 28,13% 
Total do circulante 33.120 13,69% 22.007 8,58% (33,55)% 
      
NÃO CIRCULANTE      
PIS e COFINS diferidos 4.331 1,79% 4.758 1,85% 9,86% 
Imposto de renda e contribuição social diferidos 13.275 5,49% 18.335 7,14% 38,12% 
Empréstimos e financiamentos 66.555 27,51% 58.246 22,70% (12,48)% 
Provisões 3.157 1,30% 3.157 1,23% 0,00% 
Total do não circulante 87.318 36,09% 84.496 32,95% (3,23)% 
      

PATRIMÔNIO LÍQUIDO      
Capital social 64.582 26,69% 64.582 25,17% 0,00% 
Reserva de capital 361 0,15% 361 0,14% 0,00% 
Reserva de lucros 9.314 3,85% 9.314 3,63% 0,00% 
      
Dividendos retidos 47.278 19,54% 47.278 18,42% 0,00% 
Lucros acumulados - - 28.576 11,14% 0,00% 
Total do patrimônio líquido 121.535 50,23% 150.111 58,50% 23,51% 
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 241.973 100% 256.614 100% 6,05% 

 

Passivo 
 
Circulante  
 
Empréstimos e financiamentos: O saldo desta conta passou de R$ 12.461 mil, em 31 de 

dezembro de 2010, para R$ 12.564 mil, em 30 de setembro de 2011, que representa o valor a 

pagar durante um ano dos empréstimos.  
 

Impostos, taxas e contribuições: O saldo desta conta aumentou 5,60%, passando de R$ 7.983 

mil, em 31 de dezembro de 2010, para R$ 7.536 mil, em 30 de setembro de 2011, devido à 

liquidação dos saldos das provisões relativas ao ano de 2010 e constituição das provisões 

relativas ao exercício de 2011. Vale ressaltar que a Companhia efetua os pagamentos mensais 

dos impostos por estimativa com a liquidação do valor de ajuste após encerramento do 

exercício. Estas antecipações estão demonstradas na conta Impostos a recuperar, no ativo 

circulante. 
 

Taxas Regulamentares: O saldo desta conta passou de R$ 1.360 mil, em 31 de dezembro de 

2010, para R$ 1.460 mil, em 30 de setembro de 2011, apresentando um aumento de 7,35% em 

função do aumento do faturamento mensal da Companhia.  
 

Dividendos: O saldo desta conta, que era de R$ 10.793 mil, em 31 de dezembro de 2010, foi 

integralmente liquidado em junho de 2011, não havendo; portanto, na data de apresentação 

deste formulário de referência, saldo restante a pagar.  
 
Não Circulante  
 

PIS e COFINS diferidos: O saldo desta conta aumentou 9,86%, passando de R$ 4.331 mil, em 
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31 de dezembro de 2010, para R$ 4.758 mil, em 30 de setembro de 2011, devido ao ajuste da 

provisão de PIS e COFINS diferidos devido aos efeitos da adoção do ICPC-01 emitida pelo CPC 

sobre as receitas da Companhia.  
 
Imposto de renda e contribuição social diferidos: O saldo desta conta aumentou 38,12%, 

passando de R$ 13.275 mil, em 31 de dezembro de 2010, para R$ 18.335 mil, em 30 de 

setembro de 2011, devido ao ajuste da provisão de imposto de renda e contribuição social 

diferidos em virtude dos efeitos da adoção do ICPC-01/IFRIC 12 emitida pelo CPC sobre o lucro 

líquido do exercício. 
 
Empréstimos e financiamentos: O saldo desta conta diminuiu 12,5%, passando de R$ 66.555 

mil, em 31 de dezembro de 2010, para R$ 58.246 mil, em 30 de setembro de 2011, devido aos 

pagamentos incorridos e classificação de parcelas de amortização para curto prazo, conforme 

previsto nos contratos financeiros da Companhia.  
 
Patrimônio Líquido  
 
O saldo desta conta passou de R$ 121.535 mil, em 31 de dezembro de 2010, para R$ 150.111 

mil, em 30 de setembro de 2011, representando um aumento de 23,51%, devido aos lucros 

acumulados entre janeiro e setembro de 2011.  
 

Capital Social: Não houve alteração no capital social da Companhia.  
 

Reserva Legal: Não se alterou devido ao não encerramento do exercício.  

 

Dividendos Retidos: Não se alterou devido ao não encerramento do exercício. 
 

Lucros Acumulados: O saldo da conta é de R$ 28.576, devido à acumulação de lucros no 

exercício corrente. 
 

Exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2010 e 31 de dezembro de 2009 
 

 
DEMOSTRAÇÕES DO RESULTADO Em 31 de dezembro de % Variação 
     2009/ 
(em milhares de R$, exceto percentuais) 2009 % Total 2010 % Total 2010 
      
      
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 46.140 100% 47.895 100% 3,80% 
CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS (3.256) (7,06%) (4.035) (8,42%) 23,93% 
LUCRO BRUTO 42.884 92,94% 43.860 91,58% 2,28% 
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS      
Gerais e administrativas  (767) (1,66%) (1.124) (2,35%) 46,54% 
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO 
FINANCEIRO 

42.177 91,41% 42.796 89,35% 1,47% 

Receitas Financeiras 1.214 2,63% 870 1,82% (28,34%) 
Despesas Financeiras (6.794) (14,72%) (9.011) (18,81%) 32,63% 
Total do resultado financeiro líquido (5.580) (12,09%) (8.141) (17,00%) 45,90% 
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

36.537 79,38% 34.595 72,23% (5,31%) 

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (5.123) (11,10%) (11.933) (24,91%) 132,93% 

LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO 31.414 68,08% 22.662 47,32% (27,86%) 

 

 

Receita Operacional Líquida 
 
A receita operacional líquida da Companhia aumentou 3,80% somando R$ 47.895 mil durante o 

exercício findo em 31 de dezembro de 2010 em comparação a R$ 46.140 mil apurado para o 

exercício de 2009, em razão dos eventos descritos abaixo: 
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A receita operacional bruta aumentou 3,71%, atingindo R$ 51.550 mil em 2010, comparada com 

R$ 49.706 mil em 2009, em decorrência do aumento 2,90% nas receitas de remuneração do 

ativo financeiro e de 3,92% nas receitas de operação e manutenção, como se específica a 

seguir: 
 
i) As receitas de remuneração do ativo financeiro somaram R$ 32.051 mil em 2010, 

comparada com R$ 31.148 mil em 2009, aumentando principalmente em virtude do efeito do 
reajuste da RAP pela inflação sobre a valoração do ativo financeiro, o qual foi concedido em 
junho/2010 com um percentual de 4,18%.  

 
ii) Também em virtude do reajuste da RAP as receitas de operação e manutenção 

aumentaram, totalizando R$ 19.705 mil em 2010, comparada com R$ 18.962 mil em 2009. 
 
iii) Adicionalmente temos ajustes negativos à receita pelo valor de R$404 mil no ano 2009 e 

R$206 mil no ano 2010, derivadas da parcela de ajuste de ANEEL. 
  
As deduções da receita operacional aumentaram em 2,55%, atingindo R$ 3.656 mil em 2010 

contra R$ 3.565 mil em 2009, em consonância com o aumento das receitas operacionais 

observado no período. As deduções se referem às despesas de P&D, RGR e Taxa ANEEL e o 

PIS e COFINS, todas elas proporcionais às receitas. 
 
Em decorrência dos fatores mencionados acima, a receita operacional líquida aumentou 3,80% 

somando R$ 47.895 mil em 2010 diante de R$ 46.140 mil em 2009. 
 
Custos dos Serviços da Operação e Despesas Operacionais 
 
Os custos de operação e manutenção tiveram aumento de 28,24%, alcançando R$ 5.159 mil em 

2010 frente aos R$ 4.023 mil em 2009. Esse aumento decorre do efeito da baixa pontual de 

ativos operacionais contra o custo de operação do ativo financeiro, reduzindo os custos 

operacionais totais em R$ 1.136 mil. Desconsiderando o efeito anterior os custos teriam 

aumentando em consonância com a inflação. 
 
Receitas e Despesas Financeiras 
 
As despesas financeiras relacionadas aos empréstimos e financiamento reduziram de R$10.367 

em 2009 para R$8.915 em 2010, redução de 14,0% em decorrência da amortização do saldo de 

empréstimos e financiamentos.  
 
Em contrapartida, a Companhia apresentou uma redução na receita de variação cambial de 

91.44% em 2010 quando comparado a 2009. A receita com variação cambial passou de 

R$3.948 em 2009 para R$338 em 2010 em decorrência da valorização do crédito em relação à 

cesta de moedas, que acompanha a evolução do dólar. 
 
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro 
 
As despesas com imposto de renda e contribuição social aumentaram 132,93% somando 

R$ 11.933 mil em 2010 contra R$ 5.123 mil em 2009. Este aumento se deve à obrigatoriedade a 

partir de 2010 de utilização pela Companhia da apuração do imposto de renda e contribuição 

social pelo método da apuração pelo lucro real. Até 2009, a Companhia utilizava o método de 

apuração destes impostos pelo lucro presumido, o que resultava em uma base de cálculo 

bastante reduzida para os referidos impostos quando comparada à base de cálculo de 2010. A 

obrigatoriedade de aplicação do método pelo lucro real se deve ao fato de o valor total faturado 

aos clientes no ano imediatamente anterior, no caso 2009, ser superior ao limite aplicável ao 

lucro presumido que é de R$ 48 milhões ao ano. 
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Por causa da adoção do lucro real, a taxa efetiva de imposto de renda e contribuição social para 

o exercício findo em 31 de dezembro de 2010 foi de 34%, em comparação a 14% para o mesmo 

período do 2009, período no qual a companhia adotava a metodologia do lucro presumido para 

a apuração destes impostos. 
 
Lucro líquido 
 
Em decorrência dos fatores mencionados acima, e dentre eles principalmente a obrigatoriedade 

de utilização do método de apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e da 

Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL pelo lucro real, o lucro líquido de 2010 

totalizou R$ 22.722 mil, montante 27,81% inferior quando comparado a R$ 31.474 mil em 2009. 

 
BALANÇOS PATRIMONIAIS Em 31 de dezembro de % Variação 
     2009/ 
(em milhares de R$, exceto percentuais) 2009 % Total 2010 % Total 2010 
      
ATIVO      
      
CIRCULANTE      
Caixa e equivalentes de caixa                 632  0,27%              7.619  3,15% 1105,54% 
Concessionárias e permissionárias              5.645  2,39%              5.999  2,48% 6,27% 
Contas a receber - ativo financeiro            31.674  13,42%            32.340  13,37% 2,10% 
Impostos a recuperar                 500  0,21%               732  0,30% 46,40% 
Outros créditos 1.994  0,84%              2.227  0,92% 11,69% 

Total do circulante            40.445  17,14% 
           

48.917  20,22% 20,95% 
      

      
NÃO CIRCULANTE      
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO      
Contas a receber - ativo financeiro          186.439  79,01%          184.263  76,15% (1,17%) 
Caixa restrito              9.021  3,82%              8.735  3,61% (3,17%) 
Total do realizável a longo prazo 195.460 82,83% 192.998 79,76% 1,26% 
      
Imobilizado                    73  0,03%                 58  0,02% (20,55%) 

Total do não circulante          195.533  82,86% 
         

193.056  79,78% 1,27% 
      
TOTAL DO ATIVO 235.978 100% 241.973 100% 2,54% 

 

Ativo 
 
Circulante  
 

Caixa e equivalentes de caixa: O saldo desta conta passou de R$ 632 mil, em 31 de dezembro 

de 2009, para R$ 7.619 mil, em 31 de dezembro de 2010. A demonstração dos Fluxos de Caixa, 

parte integrante das demonstrações financeiras do exercício, apresenta a geração de caixa da 

Companhia e o a aplicação dos recursos. 
 
Concessionárias e permissionárias: O saldo desta conta passou de R$ 5.645 mil, em 31 de 

dezembro de 2009, para R$ 5.999 mil, em 31 de dezembro de 2010, apresentando um aumento 

de 6,27% devido ao efeito do reajuste da RAP sobre o faturamento.  
 

Ativo financeiro: O saldo desta conta passou de R$ 31.674 mil, em 31 de dezembro de 2009, 

para R$ 32.340 mil, em 31 de dezembro de 2010, apresentando um aumento de 2,10% devido 

ao efeito do reajuste da RAP sobre o ativo financeiro da concessão, conforme o disposto abaixo 

no que se refere ao ativo não circulante. Este efeito é compensado em parte.  
 

Impostos a recuperar: O saldo desta conta aumentou 46,40%, passando de R$ 500 mil, em 31 

de dezembro de 2009, para R$ 732 mil, em 31 de dezembro de 2010. Esse aumento se deve ao 
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saldo de antecipação do imposto de renda que aumentou em virtude do maior lucro tributável, 

bem como a adoção, durante o exercício de 2010, da metodologia do lucro real para a apuração 

das despesas de imposto de renda e contribuição social. 
 
Não circulante  
 
Ativo financeiro: O saldo desta conta passou de R$ 186.439 mil, em 31 de dezembro de 2009, 

para R$ 184.263 mil, em 31 de dezembro de 2010, representando uma redução de 1,17%, 

devido à realização do ativo financeiro no ano de 2010, compensado em parte pelo reajuste do 

mesmo em virtude do reajuste da RAP em junho de 2010.  
 

Caixa restrito: O saldo desta conta passou de R$ 9.021 mil, em 31 de dezembro de 2009, para 

R$ 8.735 mil, em 31 de dezembro de 2010, reduzindo em 3,17% em função da redução do 

saldo da conta reserva vinculada ao financiamento de longo prazo com o BNDES em virtude da 

liquidação parcial do saldo financiado no exercício 2010. As respectivas contas reservas 

passaram de R$ 6.483 mil em 31 de dezembro de 2009, para R$ 6.139 mil em 31 de dezembro 

de 2010. 

 
BALANÇOS PATRIMONIAIS Em 31 de dezembro de % Variação 
     2009/ 
(em milhares de R$, exceto percentuais) 2009 % Total 2010 % Total 2010 
      
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO      
      
CIRCULANTE      
Fornecedores            354  0,15%              459  0,19% 29,66% 
Empréstimos e financiamentos        12.573  5,33%         12.461  5,15% (0,89%) 
Impostos e contribuições sociais            279  0,12%           7.983  3,30% 2761,29% 
Taxas regulamentares          1.243  0,53%           1.360  0,56% 9,41% 
Dividendos        13.458  5,70%         10.793  4,46% (19,80%) 
Outras contas a pagar            130  0,06%                64  0,03% (50,77%) 
Total do circulante       28.037  11,88%         33.120  13,69% 18,13% 
      
NÃO CIRCULANTE      
PIS e COFINS diferidos          4.387  1,86%           4.331  1,79% (1,28%) 
Imposto de renda e contribuição social diferidos        12.049  5,11%         13.275  5,49% 10,18% 
Empréstimos e financiamentos        79.008  33,48%         66.555  27,51% (15,76%) 
Provisões         2.538  1,08% 3.157  1,30% 24,39% 
Total do não circulante       97.982  41,52%         87.318  36,09% (10,88%) 
      

PATRIMÔNIO LÍQUIDO      
Capital social        64.582  27,37%         64.582  26,69% 0,00% 
Reserva de lucros          8.531  3,62%           9.314  3,85% 9,18% 
Reserva de capital            301  0,13%            361  0,15% 19,93% 
Dividendos retidos     13.458  5,70%         47.278  19,54% 521,30% 
Lucros acumulados 23.087 9,78 - - (100%) 
Total do patrimônio líquido    109.959  46,60%       121.535  50,23% 10,53% 
      

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
         

235.978  100%      241.973  100% 2,54% 

 
Passivo 
 
Circulante  
 
Empréstimos e financiamentos: O saldo desta conta reduziu 0,89%, passando de R$ 12.573 mil, 

em 31 de dezembro de 2009, para R$ 12.461 mil, em 31 de dezembro de 2010, devido ao perfil 

de amortização do Sistema de Amortização Constante (SAC) dos financiamentos que apresenta 

parcelas decrescentes.  
 

Impostos, taxas e contribuições: O saldo desta conta aumentou 2.761,9%, passando de R$ 279 

mil, em 31 de dezembro de 2009, para R$ 7.983 mil, em 31 de dezembro de 2010, devido à 

mudança do método de apuração do imposto de renda e contribuição social do lucro real para o 
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lucro presumido para o lucro real.  e também pelo provisionamento dos referidos impostos para 

o exercício de 2010, cuja liquidação ocorreu durante o exercício de 2011.  
 

Taxas Regulamentares: O saldo desta conta passou de R$ 1.243 mil, em 31 de dezembro de 

2009, para R$ 1.360 mil, em 31 de dezembro de 2010, apresentando um aumento de 9,41%, 

principalmente devido ao reajuste de RAP efetuado em junho de 2010.  
 

Dividendos: O saldo desta conta diminuiu em R$2.665 mil, passando de R$ 13.458 mil, em 31 

de dezembro de 2009, para R$ 10.793 mil, em 31 de dezembro de 2010, devido a redução do 

lucro passível de distribuição pela Companhia, que foi de R$ 22.662 mil para o exercício findo 

em 31 de dezembro de 2010, em comparação a  R$ 31.414 mil para o exercício de 2009. Em 

ambos os exercícios a companhia distribuiu dividendos mínimos de 50% sobre o lucro disponível 

para distribuição, de acordo com seu Estatuto Social.  
 
Não Circulante  
 
PIS e COFINS diferidos: O saldo desta conta reduziu 1,28%, passando de R$ 4.387 mil, em 31 

de dezembro de 2009, para R$ 4.331 mil, em 31 de dezembro de 2010, devido ao ajuste da 

provisão de PIS e COFINS devido aos efeitos da adoção do ICPC-01 emitida pelo CPC sobre as 

receitas da Companhia.  
 
Imposto de renda e contribuição social diferidos: O saldo desta conta aumentou 10,18%, 

passando de R$ 12.049 mil, em 31 de dezembro de 2009, para R$ 13.275 mil, em 31 de 

dezembro de 2010, devido ao ajuste da provisão de imposto de renda e contribuição social 

diferidos em virtude dos efeitos da adoção do ICPC-01 emitida pelo CPC incorporando a 

provisão sobre o lucro líquido do exercício. 
 
Empréstimos e financiamentos: O saldo desta conta diminuiu 15,76%, passando de R$ 79.008 

mil, em 31 de dezembro de 2009, para R$ 66.555 mil, em 31 de dezembro de 2010, devido aos 

pagamentos ocorridos e classificação de parcelas de amortização para curto prazo, conforme 

previsto nos contratos financeiros da Companhia.  
 
Patrimônio Líquido  
 

O saldo desta conta passou de R$ 109.959 mil, em 31 de dezembro de 2009, para R$ 121.535 

mil, em 31 de dezembro de 2010, representando um aumento de 10,53%, devido o resultado do 

exercício e a distribuição de dividendos, como se explica mais adiante com relação ao exercício 

de 2010.  
 

Capital Social: Não houve alteração no capital social da Companhia.  
 

Reserva Legal: O saldo desta conta aumentou 9,18%, passando de R$ 8.531 mil, em 31 de 

dezembro de 2009, para R$ 9.314 mil, em 31 de dezembro de 2010, devido à constituição da 

reserva legal correspondente a 5% do lucro líquido do exercício.  
 

Dividendos retidos e lucros acumulados: O saldo desta conta aumentou 29,37%, passando de 

R$ 36.545 mil, em 31 de dezembro de 2009, para R$ 47.278 mil, em 31 de dezembro de 2009, 

devido à destinação dos resultados remanescentes após constituição das reservas legais e 

distribuição dos dividendos obrigatórios do exercício de 2010. 
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10.2 Comentários dos diretores sobre:  
 

A. Resultados das operações do emissor 

 

O lucro líquido do ano 2.010 foi de R$22.662 mil, em consonância com o orçamento da 
companhia e as expectativas da diretoria, e como resultado das linhas contábeis 
apresentadas no item 10.1 (h) deste Formulário de Referência. 
  
B. Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, 

inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
 
C. Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do 

câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do 

emissor 
 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações
financeiras

10.3. Comentários dos Diretores sobre os efeitos relevantes que os eventos tenham 
causado ou se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras do emissor 
e em seus resultados, quanto a: 

 
A. Introdução ou alienação de segmento operacional 

 

A Companhia não introduziu ou alienou qualquer segmento operacional, entre os anos de 
2009 e 2010, até 30 de setembro de 2011. 
 

B. Constituição, aquisição ou alienação de participação societária 

 

A Companhia não possui participação societária em nenhuma sociedade. 
 
C. Eventos ou operações não usuais 

 

Não aplicável, pois a Companhia não participou em eventos e operações não usuais. 

 

PÁGINA: 69 de 208

Formulário de Referência - 2011 - Cachoeira Paulista Transmissora de Energia S.A. Versão : 1



10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e  ênfases no parecer do
auditor

10.4. Comentários dos diretores sobre: 
 
A. Mudanças significativas nas práticas contábeis  

 
As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2010 são as 
primeiras apresentadas de acordo com as normas International Financial Reporting 
Standards – IFRS (“IFRS”).  A Companhia aplicou as políticas contábeis definidas na nota 
explicativa nº 2 às demonstrações financeiras, em todos os períodos apresentados, o que 
inclui o balanço patrimonial na data de transição, definida como 1º de janeiro de 2009. Na 
mensuração dos ajustes e reapresentação desse balanço patrimonial de 31 de dezembro de 
2009, a Companhia aplicou as exceções obrigatórias e certas isenções opcionais de 
aplicação retrospectiva previstas na IFRS 1 e no CPC 37(R1) - Adoção Inicial das Normas 
Internacionais de Contabilidade, conforme descrito nas notas seguintes.  
 
Na preparação destas demonstrações financeiras, a Companhia adotou ainda todos os 
pronunciamentos e respectivas interpretações técnicas e orientações técnicas emitidas pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC), que juntamente com as práticas contábeis incluídas na legislação 
societária brasileira são denominados como práticas contábeis adotadas no Brasil (BR 
GAAP). 
 
Assim, a Companhia adotou e utilizou para fins de classificação e mensuração das 
atividades de concessão as previsões da interpretação ICPC 01 emitida pelo CPC 
(“equivalente ao IFRIC12 das normas internacionais de contabilidade conforme emitido pelo 
IASB”). Esta interpretação orienta as concessionárias sobre a forma de contabilização de 
concessões de serviços públicos a entidades privadas. 
 
Esta interpretação é aplicável a concessões de serviços públicos a entidades privadas caso: 
 

- o concedente controle ou regulamente quais serviços o concessionário deve prestar 
com a infraestrutura, a quem os serviços devem ser prestados e o seu preço; e 

 
- o concedente controle – por meio de titularidade, usufruto ou de outra forma – qualquer 
participação residual significativa na infraestrutura no final do prazo da concessão.  

 
Para os contratos de concessão qualificados para a aplicação do ICPC 01, a infraestrutura 
construída ou melhorada pelo operador não é registrada como ativo imobilizado do próprio 
operador porque o contrato de concessão não transfere ao concessionário o direito de 
controle (muito menos de propriedade) do uso da infraestrutura de serviços públicos. É 
prevista apenas a cessão de posse desses bens para realização dos serviços públicos, 
sendo eles revertidos ao concedente após o encerramento do respectivo contrato. O 
concessionário tem direito para operar a infraestrutura para a prestação dos serviços 
públicos em nome do concedente, nas condições previstas no contrato.  
 
Assim, nos termos dos contratos de concessão dentro do alcance do ICPC 01, o 
concessionário atua como prestador de serviço. O concessionário constrói ou melhora a 
infraestrutura (serviços de construção ou melhoria) usada para prestar um serviço público e 
opera e mantém essa infraestrutura (serviços de operação) durante determinado prazo. O 
concessionário deve registrar e mensurar a receita dos serviços que presta de acordo com 
os Pronunciamentos Técnicos CPC 17 – Contratos de Construção e CPC 30 – Receitas. 
Caso o concessionário realize mais de um serviço (p.ex., serviços de construção ou 
melhoria e serviços de operação) regidos por um único contrato, a remuneração recebida ou 
a receber deve ser alocada com base nos valores justos relativos dos serviços prestados 
caso os valores sejam identificáveis separadamente. Assim, a contra partida pelos serviços 
de construção ou melhorias efetuadas nos ativos da concessão passa a ser classificada 
como ativo financeiro, ativo intangível ou ambos.  
 
O ativo financeiro se origina na medida em que o concessionário tem o direito contratual 
incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro do concedente pelos serviços de 
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construção; o concedente tem pouca ou nenhuma opção para evitar o pagamento, 
normalmente porque o contrato é executável por lei. O concessionário tem o direito 
incondicional de receber caixa se o concedente garantir em contrato o pagamento (a) de 
valores preestabelecidos ou determináveis ou (b) insuficiência, se houver, dos valores 
recebidos dos usuários dos serviços públicos com relação aos valores preestabelecidos ou 
determináveis, mesmo se o pagamento estiver condicionado à garantia pelo concessionário 
de que a infraestrutura atende a requisitos específicos de qualidade ou eficiência.  
 
Os critérios utilizados para a adoção da interpretação da concessão detida pela Companhia 
e o impacto da sua adoção inicial são descritos abaixo: 
 
A interpretação ICPC 01 foi considerada aplicável ao contrato de serviço público-privado em 
que a Companhia faz parte. 
 
As disposições da ICPC 01 foram aplicadas retroativamente para a concessão da 
Companhia, sendo recalculados os efeitos que a adoção teria em 31 de dezembro de 2009 
e atribuídos os efeitos acumulados aos componentes do patrimônio líquido.  
 
A concessão foi classificada dentro do modelo de ativo financeiro, sendo o reconhecimento 
da receita e custos das obras relacionadas à formação do ativo financeiro através do 
método de percentual de evolução.  
 
O modelo que melhor reflete o negócio de transmissão de energia elétrica é o modelo ativo 
financeiro, pois: 
 
(i)  a Receita Anual Permitida (“RAP”), assegurada anualmente, contempla a 

construção, a operação e a manutenção e é auferida pela disponibilização da 
infraestrutura e não por sua utilização pelos usuários, portanto não existe risco de 
demanda para a empresa de transmissão; e 

 
(ii)  o poder concedente delegou aos usuários da rede de transmissão o pagamento 

mensal da RAP, que por ser garantida pelo arcabouço regulatório de transmissão, 
constitui-se em direito contratual incondicional de receber caixa ou outro ativo 
financeiro. 

 
O valor a receber referente à indenização dos ativos ao final da concessão é reconhecido 
quando a construção é finalizada e reconhecida pela Agência Nacional de Energia Elétrica 
(“ANEEL”) e então incluído no ativo financeiro relacionado aos serviços de construção. 
Conforme definido nos contratos, a extinção da concessão determinará, de pleno direito, a 
reversão ao poder concedente dos bens vinculados ao serviço, procedendo-se os 
levantamentos e avaliações, bem como a determinação do montante da indenização devida 
à concessionária, observados os valores e as datas de sua incorporação ao sistema 
elétrico. A Companhia considera que a indenização a ser realizada pela ANEEL será pelo 
valor líquido do investimento realizado na construção. 
 
A Companhia determinou o valor justo dos serviços de construção aplicando uma margem 
sobre os custos de construção. A taxa efetiva de juros que remunera o ativo financeiro 
advindo dos serviços de construção foi determinada considerando a expectativa de retorno 
dos acionistas sobre um ativo com estas características.  
 
Este ativo financeiro está classificado como empréstimos e recebíveis e a receita financeira 
apurada mensalmente é registrada diretamente no resultado. 
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B. Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis 

 
Seguem abaixo as premissas utilizadas na concessão e os principais efeitos: 
 
No balanço patrimonial: 
 Item 31/12/2009 01/01/2009 

Total do patrimônio líquido de acordo com as práticas contábeis anteriores  86.571 80.891 
    
Adoção do IFRIC 12/ICPC 01 4.1 35.436   30.674 
Efeito do imposto sobre a Adoção do IFRIC 12/ICPC 01 4.1 (12.048)   (10.429) 
    
Total do patrimônio líquido de acordo com as novas práticas contábeis  109.959 101.136 

 
 Item 31/12/2009 

   
Lucro do exercício de acordo com as práticas contábeis anteriores  28.331 
   
Adoção do IFRIC 12/ICPC 01 4.1 4.762 
Adoção do IFRIC 12 4.2 (60) 
Efeito do imposto sobre a Adoção do IFRIC/ICPC 01 4.1 (1.619) 
Lucro do exercício de acordo com as novas práticas contábeis  31.414 

 
C. Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor 

 

As informações financeiras constantes dos balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 
2010 e 2009 e 1º de janeiro de 2009 e das demonstrações de resultado relativos aos 
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2010 e 2009 apresentadas neste 
Formulário de Referência foram extraídas das demonstrações financeiras elaboradas pela 
Administração da Emissora de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com 
os IFRS. Essas demonstrações financeiras foram auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu 
Auditores Independentes, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
 
O parecer de auditoria emitido pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes 
sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2010 inclui parágrafo de ênfase quanto a apresentação da 
demonstração do valor adicionado (DVA), cuja apresentação é requerida pela legislação 
societária brasileira para companhias abertas, mas não é requerida pelas IFRS. Esta 
demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria das demonstrações 
financeiras básicas. 
 
As informações financeiras intermediárias constantes dos balanços patrimoniais em 30 de 
setembro de 2011 e das demonstrações de resultado relativos ao trimestre, período de seis 
meses e período de nove meses encerrados em 30 de setembro de 2011 e de 2010 
apresentadas neste Formulário de Referência foram extraídas das Informações Trimestrais - 
ITR elaboradas pela Administração da Emissora, preparadas de acordo com o 
Pronunciamento Técnico CPC 21 – Demonstração Intermediária e com a norma 
internacional IAS 34 – Interim Financial Reporting, emitida pelo IASB. Estas informações 
financeiras intermediárias foram revisadas pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores 
Independentes, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de 
informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias 
Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information 
Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). 
 
O relatório sobre a revisão de Informações Trimestrais emitido pela Deloitte Touche 
Tohmatsu Auditores Independentes sobre informações financeiras intermediárias da 
Emissora relativas ao trimestre, período de seis meses e período de nove meses encerrados 
em 30 de setembro de 2011 inclui parágrafo de ênfase quanto a apresentação da 
demonstração do valor adicionado (DVA), cuja apresentação é requerida pela legislação 
societária brasileira para companhias abertas, mas não é requerida pelas IFRS. Esta 
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demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de revisão das demonstrações 
financeiras básicas. 
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10.5 - Políticas contábeis críticas

10.5. Comentários dos diretores sobre políticas contábeis críticas adotadas pelo 
 emissor 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
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10.6 - Controles internos relativos à elaboração das demonstrações financeiras - Grau de
eficiência e deficiência e recomendações presentes no relatório do auditor

10.6. Comentários dos Diretores sobre os controles internos adotados para assegurar 
a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis, conforme: 

 
A. Grau de eficiência dos controles, indicando eventuais imperfeições e providências 

adotadas para corrigi-las 

 

A Companhia possui controles internos adotados em suas diversas áreas que 
historicamente têm se demonstrado suficientes para assegurar a elaboração de 
demonstrações financeiras. Quando identificadas eventuais imperfeições em referidos 
controles, são imediatamente estabelecidos planos, em base mensal, para sanar referida 
irregularidade. 
 
Os controles internos mais importantes utilizados pela Companhia são o Modelo Financeiro 
de Longo Prazo, Controle Orçamentário anual, Controle do Financiamento de Longo Prazo, 
e Controle das Aplicações. 

 
B. Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório 

do auditor independente 

 

No contexto da auditoria das demonstrações financeiras da Companhia, os auditores 
independentes da Companhia consideraram os sistemas de controles internos da 
Companhia no escopo previsto nas normas brasileiras e internacionais de auditoria, cujo 
objetivo está relacionado ao planejamento dos procedimentos de auditoria. Vale lembrar que 
o escopo de uma auditoria das demonstrações contábeis não prevê uma auditoria específica 
ou a emissão de relatório sobre a efetividade dos controles internos. 
 
No contexto da auditoria das suas demonstrações contábeis, os auditores da Companhia 
emitiram relatório circunstanciado contendo suas observações a respeito de deficiências dos 
controles internos e dos procedimentos contábeis da entidade auditada sob o titulo: “Carta 
comentário – memorando de sugestões sobre procedimentos contábeis e controles 
internos”. Tal relatório circunstanciado não representa uma opinião emitida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sobre a eficácia dos controles internos da 
Companhia. Neste relatório circunstanciado, os auditores independentes da Companhia 
apontam oportunidades de melhoria nos processos analisados e relacionados à elaboração 
das demonstrações contábeis examinadas. 
 
As recomendações apresentadas no referido relatório circunstanciado abordam aspectos 
contábeis, fiscais e de sistemas de informação que foram apresentadas como sugestões 
construtivas para a administração da Companhia. Não obstante tais comentários tratarem de 
questões que não comprometem, de maneira material, a fidedignidade das demonstrações 
contábeis tomadas em conjunto, os tópicos identificados como passíveis de melhorias estão 
recebendo atenção da Companhia no contexto de um contínuo esforço para o 
aprimoramento dos controles internos da organização da Companhia. Assim, na opinião da 
Companhia, não existem aspectos que possam afetar de maneira significativa a adequação 
das suas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
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10.7 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios

10.7. Comentários dos diretores sobre oferta pública de distribuição de valores 
mobiliários 

 
A. Utilização dos recursos resultantes da oferta 

 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
 

B. Desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de 

aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição 

 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
 
C. Razões para os desvios 

 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
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10.8 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras

10.8. Descrição pelos diretores dos itens relevantes não evidenciados nas 
demonstrações financeiras do emissor, indicando: 

 

A. Os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não 

aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como: 

 

(i) Arrendamento mercantil operacional 
 
A CPTE não possui contratos de arrendamento mercantil. 

 
(ii) Carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e 
responsabilidades, indicando respectivos passivos 
 
A CPTE não possui carteira de recebíveis baixada. 
 
(iii) Contratos de futura e compra de produtos ou serviços 
 
A CPTE não possui contratos de compra futura. 
  
(iv) Contratos de construção não terminada 
 
Não aplicável, uma vez que a Companhia não possui contratos de construção não 
terminada. 
 
(v) Contratos de recebimentos futuros de financiamentos 
 

Não aplicável, uma vez que a Companhia não possui contratos de recebimentos futuros de 

financiamentos.  

 

B. Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras 

 

Não existem itens adicionais aos descritos em 10.8.A que não tenham sido evidenciados 

nas demonstrações financeiras. 
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10.9 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

 

10.9. Comentários dos Diretores em relação a cada um dos itens não evidenciados 
nas demonstrações financeiras indicados no item 10.8 

 
A. Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o 

resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações 

financeiras do emissor 

 

(i) Arrendamento mercantil operacional  

 
 A CPTE não possui contratos de arrendamento mercantil operacional. 
 
(ii) Carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e 
responsabilidades, indicando respectivos passivos 

 

A CPTE não possui carteira de recebíveis baixada. 
 
(iii) Contratos de compra futura 

 

A CPTE não possui contratos de compra futura. 
 
(iv) Contratos de construção não terminada 

 
Não aplicável, uma vez que a Companhia não possui contratos de construção não 
terminada. 
 
(v) Contratos de recebimentos futuros de financiamentos 

 
Não aplicável, uma vez que a Companhia não possui contratos de recebimentos futuros de 
financiamentos. 
 

B. Natureza e o propósito da operação 

 

(i) Arrendamento mercantil operacional 

 
A CPTE não possui contratos de arrendamento mercantil operacional. 
 
(ii) Carteira de recebíveis baixada 

 
A CPTE não possui carteira de recebíveis baixada. 
 
(iii) Contratos de compra futura 

 
A CPTE não possui contratos de compra futura. 
 
(iv) Contratos de construção não terminada 

 
Não aplicável, uma vez que a Companhia não possui contratos de construção não 
terminada. 
 
(v) Contratos de recebimentos futuros de financiamentos 

 
Não aplicável, uma vez que a Companhia não possui contratos de recebimentos futuros de 
financiamentos. 
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10.9 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras 
 
 
 

C. Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do 

emissor em decorrência da operação 

 
(i) Arrendamento mercantil operacional 

 
A CPTE não possui contratos de arrendamento mercantil operacional. 
 
(ii) Carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e 
responsabilidades, indicando respectivos passivos 

 

 A CPTE não possui carteira de recebíveis baixada. 
 
(iii) Contratos de compra futura 

 

A CPTE não possui contratos de compra futura. 
 
(iv) Contratos de construção não terminada 

 
Não aplicável, uma vez que a Companhia não possui contratos de construção não 
terminada. 
 
(v) Contratos de recebimentos futuros de financiamentos 

 
Não aplicável, uma vez que a Companhia não possui contratos de recebimentos futuros de 
financiamentos. 
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10.10 - Plano de negócios

10.10. Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de 
negócios do emissor, explorando especificamente os seguintes tópicos: 

 
A. Investimentos 

 

Não aplicável, uma vez que a Companhia terminou a construção das instalações de 
transmissão no ano 2004, não tendo feito nenhum novo investimento significante desde 
então. 
  
B. Aquisições já divulgadas de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que 

podem influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia 

 
Não aplicável, uma vez que a Companhia terminou a construção das instalações de 
transmissão no ano 2004. 
 
C. Novos produtos e serviços 

 
Não aplicável, uma vez que a Companhia não possui ou pretende lançar novos produtos.  
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10.11 - Outros fatores com influência relevante

10.11. Outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho 
operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta 
seção 

 
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens 
acima. 
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas

11.1. As projeções devem identificar: 
 
a. objeto da projeção 

 
Não aplicável, uma vez que a Companhia não realiza a divulgação de projeções.  
 
b. período projetado e o prazo de validade da projeção 

 
Não aplicável, uma vez que a Companhia não realiza a divulgação de projeções. 
 
c. premissas da projeção, com a indicação de quais podem ser influenciadas pela 

administração do emissor e quais escapam ao seu controle 

 
Não aplicável, uma vez que a Companhia não realiza a divulgação de projeções. 
 
d. valores dos indicadores que são objeto da previsão 

 
Não aplicável, uma vez que a Companhia não realiza a divulgação de projeções. 
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas

11.2 Na hipótese de o emissor ter divulgado, durante os 3 últimos exercícios sociais, 
projeções sobre a evolução de seus indicadores: 
 

a. informar quais estão sendo substituídas por novas projeções incluídas no 

formulário e quais delas estão sendo repetidas no formulário 

 
Não aplicável, uma vez que a Companhia não realiza a divulgação de projeções.  
 
b. quanto às projeções relativas a períodos já transcorridos, comparar os dados 

projetados com o efetivo desempenho dos indicadores, indicando com clareza as 

razões que levaram a desvios nas projeções 

 
Não aplicável, uma vez que a Companhia não realiza a divulgação de projeções.  
 
c. quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as projeções 

permanecem válidas na data de entrega do formulário e, quando for o caso, explicar 

por que elas foram abandonadas ou substituídas 

 
Não aplicável, uma vez que a Companhia não realiza a divulgação de projeções. 
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa

12.1. Descrição da estrutura administrativa do emissor, conforme estabelecido no seu 
estatuto social e regimento interno, identificando: 

 
A Cachoeira Paulista Transmissora de Energia S.A. (“CPTE”), como sociedade anônima de 
capital aberto, estrutura-se a partir da Assembleia Geral de Acionistas, principal instância de 
decisão e, nos termos do seu Estatuto Social e da legislação em vigor. Além disso, a CPTE 
possui um Conselho de Administração e uma Diretoria que, em conjunto, formam a 
administração da Companhia. 
 
a. Atribuições de cada órgão e comitê: 

 
(i) Conselho de Administração; 
 
Além da Assembléia Geral, na data de apresentação deste formulário de referência, a CPTE 
possuía como órgãos administrativos e de deliberação, o Conselho de Administração e a 
Diretoria. 
 
Compete ao Conselho de Administração:  
(a) eleger e destituir os membros da Diretoria;  
(b) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;  
(c) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da 
Sociedade, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração ou 
quaisquer outros atos que julgar necessário;  
(d) manifestar-se sobre o relatório, os balanços e contas apresentados pelo Diretor Geral;  
(e) autorizar a participação da Companhia em outras sociedades;  
(f) autorizar a compra e alienação de bens do ativo permanente, bem como a constituição de 
ônus reais sobre os mesmos; e  
(g) autorizar o Presidente do Conselho, ou seu substituto, a convocar as Assembleias Gerais 
de acionistas, bem como implementar suas respectivas decisões. 
 
Na hipótese de falta ou impedimento do Conselheiro efetivo, a representação poderá ser 
atribuída a qualquer membro efetivo do Conselho de Administração, que seja designado 
através de autorização específica para este fim emitida pelo Conselheiro efetivo substituído. 
Em caso de vacância do titular, os demais Conselheiros nomearão o seu substituto que 
funcionará até a próxima Assembleia Geral. 
 
(ii) Diretoria; 
 
A Diretoria desempenha suas funções de acordo com o objeto social da CPTE de modo a 
assegurar e zelar pela condução normal de seus negócios e operações, com estrita 
observância das disposições do Estatuto Social e das deliberações das Assembléias Gerais 
e do Conselho de Administração. 
 
Compete à Diretoria: (a) administrar a Sociedade de forma coordenada; (b) supervisionar as 
atividades da Companhia; (c) aprovar o quadro de funcionários, determinando suas 
atribuições e respectivos proventos; (d) elaborar as instruções que forem necessárias para o 
desenvolvimento das operações da Companhia. 
 
A Diretoria é composta por 3 (três) Diretores, sendo 1 (um) Diretor Geral, 1 (um) Diretor de 
Relações com Investidores e 1 (um) Diretor sem designação específica. 
 
b. Data de Instalação do Conselho Fiscal, se este não for permanente, e de criação 

dos comitês:  

 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa 
 
 
 

c. Mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou comitê: 

 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
 
d. Em relação aos membros da Diretoria, suas atribuições e poderes individuais: 

 
Ao Diretor Geral compete coordenar as atividades da Diretoria e representar a Companhia 
em juízo ou fora dele, observado o disposto na cláusula de representação do Estatuto 
Social, que estabelece que a Companhia será representada: (a) pela assinatura conjunta de 
quaisquer dois Diretores, ou (b) pela assinatura de qualquer Diretor conjuntamente com um 
procurador nomeado nos termos do Estatuto Social, ou (c) pela assinatura conjunta de dois 
procuradores, desde que nomeados nos termos do Estatuto Social, e que no instrumento de 
mandato seja especificado os poderes em que o procurador poderá representar a 
Companhia. 
 
Para todos os fins, os Diretores são proibidos de engajar a Companhia nos seguintes atos, 
exceto se prévia e expressamente autorizados: (i) pelo Conselho de Administração, para 
cuja autorização deverão ter deliberado membros do Conselho de Administração 
representando cada um dos acionistas; ou (ii) por deliberação dos acionistas: (a) celebrar 
contratos em nome da Companhia com terceiros que impliquem a assunção de obrigações 
pela Companhia em montantes superiores a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); 
(b) vender, ceder ou de qualquer forma transferir, a qualquer título, ativos da Companhia em 
valor superior a R$100.000,00 (cem mil reais); (c) constituir gravames sobre os ativos de 
propriedade da Companhia que envolvam valores superiores a R$100.000,00 (cem mil 
reais); (d) realizar investimentos em nome da Companhia; e (e) nomear procurador para 
praticar qualquer dos atos relacionados nos itens (a) a (d) acima. 
 
Ao Diretor de Relações com Investidores compete (i) prestar informações aos investidores, à 
CVM, às bolsas de valores e entidades reguladoras dos mercados de balcão em que os 
títulos da Companhia forem originalmente admitidos para negociação no último exercício 
social, que solicitem informações periódicas ou eventuais; e (ii) manter atualizado o registro 
da Companhia perante as bolsas de valores e entidades reguladoras dos mercados de 
balcão em que os títulos da Companhia forem originalmente admitidos para negociação, 
conforme disposto em lei. 
 
Ao Diretor sem designação específica compete a coordenação das atividades econômicas, 
financeiras e administrativas da Companhia. 
 

e. Mecanismos de avaliação de desempenho dos membros do Conselho de 

Administração, dos Comitês e da Diretoria: 

 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
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12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais

12.2. Descrição das regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais, 
indicando: 

 

a. Prazos de Convocação:  

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 

 

b. Competências: 

 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
 
c. Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia 

geral estarão à disposição dos acionistas para análise: 

 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
 
d. Identificação e administração de conflitos de interesses: 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
 

e. Solicitações de procurações pela administração para o exercício do direito de voto: 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
 
f. Formalidades necessárias para aceitação de instrumentos de procuração 

outorgados por acionistas, indicando se a Companhia admite procurações 

outorgadas por acionistas por meio eletrônico: 

 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
 
g. Manutenção de fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a 

receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias: 

 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
 
h. Transmissão ao vivo do vídeo e/ou do áudio das assembleias: 

 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
 
i. Mecanismos destinados a permitir a inclusão, na ordem do dia, de propostas 

formuladas por acionistas: 

 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
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Ata da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras Diário Mercantil - RJ 11/11/2011

Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro - RJ 11/11/2011

Valor Econômico - SP 29/03/2010

31/12/2009 Demonstrações Financeiras Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro - RJ 29/03/2010

Ata da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras Diário Mercantil - RJ 11/11/2011

Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro - RJ 11/11/2011

Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro - RJ 29/03/2011

31/12/2010 Demonstrações Financeiras Diário Mercantil - RJ 29/03/2011

12.3 - Datas e jornais de publicação das informações exigidas pela Lei nº6.404/76
Exercício Social Publicação Jornal - UF Datas
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12.4 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração

12.4. Descrição das regras, políticas e práticas relativas ao conselho de administração: 
 

A. Frequência das reuniões: 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 

 
B. Disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao 

exercício do direito de voto de membros do conselho: 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 

 
C. Regras de identificação e administração de conflitos de interesse: 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
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12.5 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de
arbitragem

12.5. Se existir, descrever a cláusula compromissória inserida no estatuto para a 
resolução dos conflitos entre acionistas e entre estes e o emissor por meio de 
arbitragem 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
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000.000.000-00 Administrador 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 18/08/2011 Sim

Eugenio Ramon Sar Gomez 61 Pertence apenas ao Conselho de Administração 18/08/2011 3 anos

Santiago Varela 43 Pertence apenas ao Conselho de Administração 18/08/2011 3 anos

Angel Javier Casaseca de Prada 54 Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração 14/03/2011 3 anos

057.423.267-26 Economista 35 - Conselheiro(Efetivo) e Dir. Rel. Invest. 14/03/2011 Sim

000.000.000-00 Economista 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 18/08/2011 Sim

029.370.268-34 Engenheiro 10 - Diretor Presidente / Superintendente 14/03/2011 Sim

Ailton Costa Ferreira 68 Pertence apenas à Diretoria 14/03/2011 3 anos

060.765.427-99 Administrador Diretor sem designação específica 14/03/2011 Sim

Luiz Garcia-Monge Piedra 35 Pertence apenas à Diretoria 14/03/2011 3 anos

12.6 / 8  - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal

Nome Idade Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato

Outros cargos e funções exercidas no emissor

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador

Eugenio Ramon Sar Gomez  -  000.000.000-00

Luiz Garcia-Monge Piedra  -  060.765.427-99

O Sr. Garcia-Monge é desde 14 de março de 2011 Diretor da Companhia, tendo atuado, também, como diretor das concessionárias de transmissão Linhas de Xingu Transmissora de Energia S.A. e Linhas de Macapá 
Transmissora de Energia S.A., controladas pela Isolux. Entrou para o Grupo Isolux Corsán S.A. em 2008, como diretor operacional do segmento Brasil. Trabalha desde 2000 no setor de geração e transmissão elétrica, 
tendo atuado como engenheiro residente em Iberdrola Ingeniería y Construcción (Iberinco), e Grupo Soluziona (antiga Union Fenosa e Ingenieria S.A.), companhias de engenharia, construção e exploração de energia 
elétrica. O Sr. Garcia-Monge não ocupa nem ocupou cargo de administrador em companhia aberta. É formado em engenharia Civil – Graduado pela Universidade Politécnica de Madrid. O Sr. Garcia-Monge declarou, 
para todos os fins e efeitos de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e 
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.

Ailton Costa Ferreira  -  029.370.268-34

O Sr. Ferreira é, desde 14 de março de 2011, Diretor Geral da Companhia, tendo atuado também como diretor das concessionárias de transmissão Linhas de Xingu Transmissora de Energia S.A. e Linhas de Macapá 
Transmissora de Energia S.A., controladas pela Isolux. O Sr. Ferreira atua no Grupo Isolux Corsán S.A. desde o ano de 2002, tendo iniciado sua carreira na Plena, onde exerceu a função de diretor técnico de 12 
concessionárias. Anteriormente, o Sr. Ferreira atuou na ABB, líder em tecnologias de energia e automação, exercendo a função de diretor de desenvolvimento técnico de negócios, responsável direto pelas 
negociações técnicas e comerciais com os diversos clientes do setor elétrico. Também exerceu a função de diretor geral da área de construção da Linhas de Transmissão e Subestações da ABB Chile, sediada em 
Santiago. O Sr. Ferreira não ocupa nem ocupou cargo de administrador em companhia aberta. É formado em engenharia elétrica – Graduado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. O Sr. Ferreira 
declarou, para todos os fins e efeitos de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante 
a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações
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Angel Javier Casaseca de Prada  -  057.423.267-26

O Sr. Casaseca é Conselheiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia desde 18 de agosto de 2011. O Sr. Casaseca desenvolveu toda a sua carreira profissional no Grupo Isolux Corsan S.A., desde 
1981, tendo iniciado na área administrativa financeira, desempenhando os cargos de controller, diretor adjunto de planificação e controle, e, após, atuou como diretor das concessionárias de transmissão do Grupo 
Isolux no Brasil. O Sr. Casaseca não ocupa nem ocupou cargo de administrador em companhia aberta. É formado em Ciências Econômicas e em Direito pela Universidade Autônoma de Madrid, em 1979 e 1983, 
respectivamente. O Sr. Casaseca declarou, para todos os fins e efeitos de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena 
em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade 
profissional ou comercial.

Santiago Varela  -  000.000.000-00

O Sr. Varela é Presidente do Conselho de Administração da Companhia desde 18 de agosto de 2011. O Sr. Varela entrou para o Grupo Isolux Corsán S.A. em 2007, atuando como Diretor Geral da divisão de 
concessões. Possui mais de 15 anos em experiência na implementação e execução de projetos de infra-estrutura, tendo atuado como diretor administrativo no Grupo AZVI, empresa espanhola que atua nas áreas de 
construção, concessão, desenvolvimento e gestão imobiliária, transporte, logística, indústria e serviços, com foco em estratégias de longo prazo da companhia, tanto na Espanha como internacionalmente. 
Anteriormente à sua atuação no Grupo AZVI, o Sr. Varela atuou como diretor administrativo no departamento de desenvolvimento e negócios do Grupo Ferrovial, empresa espanhola de infra-estrutura, que atua nas 
divisões de aeroportos, autopistas, construção e serviços. O Sr. Varela não ocupa nem ocupou cargo de administrador em companhia aberta. É formado em economia pela Universidade de Madrid, com pós-graduação 
em Engenharia de Negócios pela ICADE – Instituto Espanhol de Energia. O Sr. Varela declarou, para todos os fins e efeitos de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação 
criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou 
inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.

O Sr. Sar é Conselheiro da Companhia desde 18 de agosto de 2011. O Sr. Sar atua no Grupo Isolux Corsán S.A. desde 1976, tendo exercido os cargos de diretor geral na América Central, Diretor de Comercio 
Iinternacional e Diretor de Concessões de Energia, sendo este seu cargo atual, que desempenha desde 2001, em conjunto com sua função de conselheiro das transmissoras de energia do Grupo Isolux no Brasil. O Sr. 
Sar não ocupa nem ocupou cargo de administrador em companhia aberta. É formado em engenharia industrial pela Bilbao ETSII. O Sr. Sar declarou, para todos os fins e efeitos de direito que, nos últimos 5 anos, não 
esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou 
administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
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Não aplicável, pois não existem comitês instalados.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

12.7 - Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, financeiro e de 
remuneração
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12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores

12.11. Descrever as disposições de quaisquer acordos, inclusive apólices de seguro, 
que prevejam o pagamento ou o reembolso de despesas suportadas pelos 
administradores, decorrentes da reparação de danos causados a terceiros ou ao 
emissor, de penalidades impostas por agentes estatais, ou de acordos com o objetivo 
de encerrar processos administrativos ou judiciais, em virtude do exercício de suas 
funções 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
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12.12 - Outras informações relevantes

12.12. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes 
 
O Conselho de Administração, mediante convocação de dois de seus membros, 
regularmente eleitos e empossados, se reúne sempre que necessário. 
 
O Conselho de Administração, segundo o Estatuto Social, será composto de 3 membros 
efetivos. 
 
Em caso de ausência, impedimento temporário ou falta de qualquer membro efetivo do 
Conselho de Administração, a representação poderá ser atribuída a qualquer membro efetivo 
do Conselho de Administração, que seja designado através de autorização específica para este 
fim emitida pelo Conselheiro efetivo substituído. Em qualquer hipótese, cada um dos membros 
do Conselho de Administração somente terá direito a um voto nas reuniões do Conselho de 
Administração, que poderá ser exercido pessoalmente ou através de mandatário que seja 
membro do Conselho de Administração. Em caso de vacância do titular, os demais Conselheiros 
nomearão o seu substituto que funcionará até a próxima Assembleia Geral. 
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

13.1. Descrever a política ou prática de remuneração do conselho de administração, 
da diretoria estatutária e não estatutária, do conselho fiscal, dos comitês estatutários e 
dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, abordando os 
seguintes aspectos: 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 

 

A. Objetivos da política ou prática da remuneração 
 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
 

B. Composição da remuneração 

 

(i) descrição dos elementos de remuneração e os objetivos de cada um deles 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
 
(ii) qual a proporção de cada elemento na remuneração total 

 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
 

(iii) metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração 

 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
 
(iv) razões que justificam a composição da remuneração 

 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
 

C. Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na 

determinação de cada elemento da remuneração 
 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
 

D. Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de 

desempenho 
 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
 

E. Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de 

curto, médio e longo prazo 
 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
 

F. Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores 

diretos ou indiretos 
 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
 

G. Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de 

determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor 

 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
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Pós-emprego 0,00 0,00 0,00

Bônus 0,00 55.221,00 55.221,00

Outros 0,00 31.411,00 31.411,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Não houve outras remunerações 
além das indicadas.

Participação de resultados 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Não houve outras remunerações 
além da indicada.

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00

Baseada em ações 0,00 0,00 0,00

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00

Remuneração variável

Observação

Nº de membros 3,00 3,00 6,00

Benefícios direto e indireto 0,00 6.312,00 6.312,00

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 0,00 157.056,00 157.056,00

Total da remuneração 0,00 250.000,00 250.000,00

13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total

Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2011 - Valores Anuais

Nº de membros 6,00 4,00 10,00

Remuneração fixa anual

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Salário ou pró-labore 0,00 0,00 0,00

Benefícios direto e indireto 0,00 0,00 0,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2010 - Valores Anuais

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total
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Pós-emprego 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Outros 0,00 0,00 0,00

Observação

Baseada em ações 0,00 0,00 0,00

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00

Bônus 0,00 0,00 0,00

Remuneração variável

Descrição de outras 
remunerações fixas

Comissões 0,00 0,00 0,00

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 0,00 0,00

Total da remuneração 0,00 0,00 0,00

Bônus 0,00 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Nº de membros 6,00 4,00 10,00

Remuneração variável

Remuneração fixa anual

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Salário ou pró-labore 0,00 0,00 0,00

Benefícios direto e indireto 0,00 0,00 0,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2009 - Valores Anuais

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total
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Baseada em ações 0,00 0,00 0,00

Observação

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00

Total da remuneração 0,00 0,00 0,00
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal

 

 

13.3. Em relação à remuneração variável dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista 
para o exercício social corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária e 
do conselho fiscal 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 

 

PÁGINA: 99 de 208

Formulário de Referência - 2011 - Cachoeira Paulista Transmissora de Energia S.A. Versão : 1



13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária

13.4. Em relação ao plano de remuneração baseado em ações do conselho de 
administração e da diretoria estatutária, em vigor no último exercício social e previsto 
para o exercício social corrente, descrever: 

 

A. Termos e condições gerais: 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 

 
B. Principais objetivos do plano: 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 

 
C. Forma como o plano contribui para esses objetivos: 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 

 
D. Como o plano se insere na política de remuneração da Companhia: 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 

 
E. Como o plano alinha os interesses dos administradores e da Companhia a curto, 

médio e longo prazo: 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 

 

F. Número máximo de ações abrangidas: 

 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 

 

G. Número máximo de opções a serem outorgadas: 

 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 

 

H. Condições de aquisição de ações: 

 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 

 

I. Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício: 

 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 

 

J. Critérios para fixação do prazo de exercício: 

 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 

 

K. Forma de liquidação: 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 

 

L. Restrições à transferência das ações: 
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária

 
 
 
 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
 

M. Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou 

extinção do plano: 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 

 

N. Efeitos da saída do administrador dos órgãos da Companhia sobre seus direitos 

previstos no plano de remuneração baseado em ações: 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
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13.5 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão

13.5. Informar a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no 
Brasil ou no exterior, e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, 
emitidos pela Companhia, seus controladores diretos ou indiretos, sociedades 
controladas ou sob controle comum, por membros do conselho de administração, da 
diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, na data de 
encerramento do último exercício social 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
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13.6 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatutária

13.6. Em relação à remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos três 
últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente, do conselho de 
administração e da diretoria estatutária, elaborar tabela com o seguinte contúdo: 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
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13.7 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e
pela diretoria estatutária

13.7. Em relação às opções em aberto do conselho de administração e da diretoria 
estatutária ao final do último exercício social, elaborar tabela com o seguinte conteúdo: 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
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13.8 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatutária

13.8. Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração 
baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, nos três 
últimos exercícios sociais, elaborar tabela com o seguinte conteúdo. 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
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13.9 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.6 a
13.8 - Método de precificação do valor das ações e das opções

13.9. Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados 
divulgados nos itens 13.6 a 13.8 (inclusive método de precificação do valor das ações e 
das opções), indicando, no mínimo: 

 

(a) Modelo de precificação 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 

 
(b) Dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio 

ponderado das ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da 

opção, dividendos esperados e a taxa de juros livre de risco 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 

 
(c) Método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados 

de exercício antecipado 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 

 
(d) Forma de determinação da volatilidade esperada 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 

 
(e) Se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu 

valor justo 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 

 

PÁGINA: 106 de 208

Formulário de Referência - 2011 - Cachoeira Paulista Transmissora de Energia S.A. Versão : 1



13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários

13.10. Em relação aos planos de previdência em vigor conferidos aos membros do 
conselho de administração e aos diretores estatutários, incluir as seguintes 
informações: (a) órgão; (b)número de membros; (c) nome do plano; (d) quantidade de 
administradores que reúnem as condições para se aposentar; (e) condições para se 
aposentar antecipadamente; (f) valor atualizado das contribuições atualizadas no 
plano de previdência até o encerramento do último exercício social, descontada a 
parcela relativa a contribuições feitas diretamente pelos administradores; (g) valor total 
acumulado das contribuições realizadas durante o último exercício social, descontada 
a parcela relativa a contribuições feitas diretamente pelos administradores; e (h) se há 
possibilidade de resgate antecipado e quais as condições: 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
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Valor da menor 
remuneração(Reais)

Valor da maior 
remuneração(Reais)

Valor médio da 
remuneração(Reais)

Valores anuais

Nº de membros

13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria

 
13.12. Descrever arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que 

estruturam mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em 
caso de destituição do cargo ou de aposentadoria, indicando quais as consequências 
financeiras para o emissor. 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores

13.13 Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar o percentual da remuneração 
total de cada órgão reconhecida no resultado da Companhia referente a membros do 
conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal que sejam 
partes relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos, conforme definido pelas 
regras contábeis que tratam desse assunto 

 

 

 

Órgão 2010 2009 

Diretoria 0 0 
Conselho de Administração 0 0 
Conselho Fiscal 0 0 
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13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por
órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam

13.14. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no 
resultado do emissor como remuneração de membros do conselho de administração, 
da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, por qualquer razão 
que não a função que ocupam, como por exemplo, comissões e serviços de 
consultoria ou assessoria prestados 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
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13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no
resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de
controladas do emissor

13.15. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no 
resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e 
de controladas do emissor, como remuneração de membros do conselho de 
administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal do emissor, agrupados por 
órgão, especificando a que título tais valores foram atribuídos a tais indivíduos 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
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13.16 - Outras informações relevantes

13.16. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes 
 
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens 
acima. 
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14.1 - Descrição dos recursos humanos

14.1. Descrever os recursos humanos do emissor, fornecendo as seguintes 
informações: 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
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14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos

14.2. Comentar qualquer alteração relevante ocorrida com relação aos números 
divulgados no item 14.1 acima 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados

14.3. Descrever as políticas de remuneração dos empregados do emissor 
 

A. Política de salários e remuneração variável 

 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
 

B. Política de benefícios 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 

 
C. Características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados 

não-administradores 
 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos

14.4. Descrever as relações entre o emissor e sindicatos 
 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
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TOTAL

64.582.206 100,000000% 0 0,000000% 64.582.206 100,000000%

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0 0,000000% 0 0,000000% 0 0,000000%

OUTROS

0 0,000000% 0 0,000000% 0 0,000000%

64.582.205 99,999998% 0 0,000000% 64.582.205 99,999998%

04.726.861/0001-02 Brasileira Não Sim 18/08/2011

Isolux Energia e Participações S.A.

Isolux Projetos e Instalações Ltda.

07.356.815/0001-57 Brasileira Não Sim 19/07/2011

1 0,000002% 0 0,000000% 1 0,000002%

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %
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TOTAL

513.600.000 100,000000 0 0,000000 513.600.000 100,000000

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

OUTROS

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Sim 15/06/2011

Isolux Corsan Concesiones S.A.U.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

513.599.946 99,990000 0 0,000000 513.599.946 99,990000

TOTAL 0 0.000000

057.423.267-26 Espanhola Não Não

Angel Javier Casaseca de Prada

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

54 0,010000 0 0,000000 54 0,010000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Isolux Energia e Participações S.A. 04.726.861/0001-02

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

80.325.526 100,000000 0 0,000000 80.325.526 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Sim 02/12/2011

Isolux Ingenieria S.A.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

40.162.763 50,000000 0 0,000000 40.162.763 50,000000

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Sim 02/12/2011

Corsán Corviam Construcción S.A.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

40.162.763 50,000000 0 0,000000 40.162.763 50,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Isolux Projetos e Instalações Ltda. 07.356.815/0001-57

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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155.980 100,000000 0 0,000000 155.980 100,000000

TOTAL

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 26/07/2007

Isolux Ingenieria S.A.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

50 0,032100 0 0,000000 50 0,032100

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Sim 26/07/2007

Grupo Isolux Corsán, S.A.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

155.930 99,967900 0 0,000000 155.930 99,967900

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Corsán Corviam Construcción S.A.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

2.535.311 100,000000 0 0,000000 2.535.311 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

13.407.617/0001-78 Brasileira-SP Não Sim 30/06/2011

Isolux Infrastructure S.A.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

2.535.311 100,000000 0 0,000000 2.535.311 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Isolux Corsan Concesiones S.A.U.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

1.505.040 100,000000 0 0,000000 1.505.040 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Sim 26/07/2007

Grupo Isolux Corsán S.A.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.500.000 99,997300 0 0,000000 1.500.000 99,997300

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 30/11/2005

Corsán Corviam Construcción S.A.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

5.040 0,002700 0 0,000000 5.040 0,002700

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Isolux Ingenieria S.A.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

155.980 100,000000 0 0,000000 155.980 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 26/07/2007

Isolux Ingenieria S.A.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

50 0,032100 0 0,000000 50 0,032100

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Sim 26/07/2007

Grupo Isolux Corsán, S.A.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

155.930 99,967900 0 0,000000 155.930 99,967900

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Corsán Corviam Construcción S.A.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

PÁGINA: 124 de 208

Formulário de Referência - 2011 - Cachoeira Paulista Transmissora de Energia S.A. Versão : 1



TOTAL 0 0.000000

Luxemburgo Não Sim 03/04/2009

Construction Investments, SARL

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

46.864.562 53,672242 0 0,000000 46.864.562 53,672242

TOTAL 0 0.000000

2.182.905 2,500000 0 0,000000 2.182.905 2,500000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Charanne B.V.

Holandesa Não Sim 03/04/2009

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 03/04/2009

Cartera Perseidas, S.L.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

8.731.620 10,000000 0 0,000000 8.731.620 10,000000

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 03/04/2009

Caja Castilla La Mancha Corporación, S.A.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

10.573.339 12,109252 0 0,000000 10.573.339 12,109252

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Grupo Isolux Corsán S.A.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

87.316.199 100,000000 0 0,000000 87.316.199 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 03/04/2009

Grupo Corporativo Empresarial de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, S.A.U.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

5.334.367 6,109253 0 0,000000 5.334.367 6,109253

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 03/04/2009

Corporación Empresarial Cajasol, S.A.U.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

13.629.406 15,609253 0 0,000000 13.629.406 15,609253

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Grupo Isolux Corsán S.A.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL 0 0.000000

Luxemburgo Não Sim 03/04/2009

Construction Investments, SARL

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

46.864.562 53,672242 0 0,000000 46.864.562 53,672242

TOTAL 0 0.000000

2.182.905 2,500000 0 0,000000 2.182.905 2,500000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Charanne B.V.

Holandesa Não Sim 03/04/2009

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 03/04/2009

Cartera Perseidas, S.L.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

8.731.620 10,000000 0 0,000000 8.731.620 10,000000

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 03/04/2009

Caja Castilla La Mancha Corporación, S.A.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

10.573.339 12,109252 0 0,000000 10.573.339 12,109252

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Grupo Isolux Corsán, S.A.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

87.316.199 100,000000 0 0,000000 87.316.199 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 03/04/2009

Grupo Corporativo Empresarial de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, S.A.U.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

5.334.367 6,109253 0 0,000000 5.334.367 6,109253

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 03/04/2009

Corporación Empresarial Cajasol, S.A.U.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

13.629.406 15,609253 0 0,000000 13.629.406 15,609253

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Grupo Isolux Corsán, S.A.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

125.369.761 100,000000 0 0,000000 125.369.761 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Sim 30/06/2011

Grupo Isolux Corsán, S.A.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,000001 0 0,000000 1 0,000001

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Sim 30/06/2011

Grupo Isolux Corsán Concesiones, S.L.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

125.369.760 99,999999 0 0,000000 125.369.760 99,999999

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Isolux Infrastructure S.A. 13.407.617/0001-78

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

1.500.040 100,000000 0 0,000000 1.500.040 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Sim 26/07/2007

Grupo Isolux Corsán, S.A.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.500.000 99,997300 0 0,000000 1.500.000 99,997300

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 30/11/2005

Corsán Corviam Construcción S.A.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

40 0,002700 0 0,000000 40 0,002700

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Isolux Ingenieria S.A.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

4.440.000 100,000000 0 0,000000 4.440.000 100,000000

OUTROS

840.000 18,920000 0 0,000000 840.000 18,920000

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 03/04/2009

Caja de Ahorros Municipal de Burgos

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.800.000 40,540000 0 0,000000 1.800.000 40,540000

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 03/04/2009

Caja de Ahorros de Salamanca y Soria

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.800.000 40,540000 0 0,000000 1.800.000 40,540000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Cartera Perseidas, S.L.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

4.440.000 100,000000 0 0,000000 4.440.000 100,000000

OUTROS

840.000 18,920000 0 0,000000 840.000 18,920000

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 03/04/2009

Caja de Ahorros Municipal de Burgos

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.800.000 40,540000 0 0,000000 1.800.000 40,540000

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 03/04/2009

Caja de Ahorros de Salamanca y Soria

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.800.000 40,540000 0 0,000000 1.800.000 40,540000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Cartera Perseidas, S.L.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

4.775.840 100,000000 0 0,000000 4.775.840 100,000000

OUTROS

956 0,040000 0 0,000000 956 0,040000

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 22/03/2010

Luis Antonio Delso Heras

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

2.387.442 49,980000 0 0,000000 2.387.442 49,980000

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 22/03/2010

José Gomis Cañete

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

2.387.442 49,980000 0 0,000000 2.387.442 49,980000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Charanne B.V.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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4.775.840 100,000000 0 0,000000 4.775.840 100,000000

TOTAL

OUTROS

956 0,040000 0 0,000000 956 0,040000

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 22/03/2010

Luis Antonio Delso Heras

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

2.387.442 49,980000 0 0,000000 2.387.442 49,980000

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 22/03/2010

José Gomis Cañete

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

2.387.442 49,980000 0 0,000000 2.387.442 49,980000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Charanne B.V.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

508.954 100,000000 0 0,000000 508.954 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

Holandesa Não Sim 31/03/2006

Construction Investments B.V.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

508.954 100,000000 0 0,000000 508.954 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Construction Investments, SARL

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

508.954 100,000000 0 0,000000 508.954 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

Holandesa Não Sim 31/03/2006

Construction Investments B.V.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

508.954 100,000000 0 0,000000 508.954 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Construction Investments, SARL

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

18.308.433 100,000000 0 0,000000 18.308.433 100,000000

OUTROS

2.497 0,013639 0 0,000000 2.497 0,013639

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Sim 15/06/2011

Grupo Isolux Corsán, S.A.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

18.305.936 99,986361 0 0,000000 18.305.936 99,986361

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Grupo Isolux Corsán Concesiones, S.L.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL 0 0.000000

Luxemburgo Não Sim 03/04/2009

Construction Investments, SARL

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

46.864.562 53,672242 0 0,000000 46.864.562 53,672242

TOTAL 0 0.000000

2.182.905 2,500000 0 0,000000 2.182.905 2,500000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Charanne B.V.

Holandesa Não Sim 03/04/2009

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 03/04/2009

Cartera Perseidas, S.L.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

8.731.620 10,000000 0 0,000000 8.731.620 10,000000

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 03/04/2009

Caja Castilla La Mancha Corporación S.A.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

10.573.339 12,109252 0 0,000000 10.573.339 12,109252

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Grupo Isolux Corsán, S.A.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

87.316.199 100,000000 0 0,000000 87.316.199 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 03/04/2009

Grupo Corporativo Empresarial de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, S.A.U.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

5.334.367 6,109253 0 0,000000 5.334.367 6,109253

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 03/04/2009

Corporación Empresarial Cajasol, S.A.U.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

13.629.406 15,609253 0 0,000000 13.629.406 15,609253

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Grupo Isolux Corsán, S.A.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL 0 0.000000

Luxemburgo Não Sim 03/04/2009

Construction Investments, SARL

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

46.864.562 53,672242 0 0,000000 46.864.562 53,672242

TOTAL 0 0.000000

2.182.905 2,500000 0 0,000000 2.182.905 2,500000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Charanne B.V.

Holandesa Não Sim 03/04/2009

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 03/04/2009

Cartera Perseidas, S.L.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

8.731.620 10,000000 0 0,000000 8.731.620 10,000000

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 03/04/2009

Caja Castilla La Mancha Corporación, S.A.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

10.573.339 12,109252 0 0,000000 10.573.339 12,109252

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Grupo Isolux Corsán, S.A.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

87.316.199 100,000000 0 0,000000 87.316.199 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 03/04/2009

Grupo Corporativo Empresarial de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, S.A.U.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

5.334.367 6,109253 0 0,000000 5.334.367 6,109253

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 03/04/2009

Corporación Empresarial Cajasol, S.A.U.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

13.629.406 15,609253 0 0,000000 13.629.406 15,609253

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Grupo Isolux Corsán, S.A.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL 0 0.000000

Luxemburgo Não Sim 03/04/2009

Construction Investments, SARL

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

46.864.562 53,672242 0 0,000000 46.864.562 53,672242

TOTAL 0 0.000000

2.182.905 2,500000 0 0,000000 2.182.905 2,500000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Charanne B.V.

Holandesa Não Sim 03/04/2009

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 03/04/2009

Cartera Perseidas, S.L.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

8.731.620 10,000000 0 0,000000 8.731.620 10,000000

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 03/04/2009

Caja Castilla La Mancha Corporación, S.A.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

10.573.339 12,109252 0 0,000000 10.573.339 12,109252

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Grupo Isolux Corsán, S.A.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

87.316.199 100,000000 0 0,000000 87.316.199 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Grupo Corporativo Empresarial de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, S.A.U.

Espanhola Não Não 03/04/2009

5.334.367 6,109253 0 0,000000 5.334.367 6,109253

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 03/04/2009

Corporación Empresarial Cajasol, S.A.U.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

13.629.406 15,609253 0 0,000000 13.629.406 15,609253

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Grupo Isolux Corsán, S.A.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

99.667.775 100,000000 0 0,000000 99.667.775 100,000000

OUTROS

99.667.775 100,000000 0 0,000000 99.667.775 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Caja Castilla La Mancha Corporación, S.A.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

99.667.775 100,000000 0 0,000000 99.667.775 100,000000

OUTROS

99.667.775 100,000000 0 0,000000 99.667.775 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Caja Castilla La Mancha Corporación, S.A.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

300.000.000 100,000000 0 0,000000 300.000.000 100,000000

OUTROS

300.000.000 100,000000 0 0,000000 300.000.000 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Corporación Empresarial Cajasol, S.A.U.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

300.000.000 100,000000 0 0,000000 300.000.000 100,000000

OUTROS

300.000.000 100,000000 0 0,000000 300.000.000 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Corporación Empresarial Cajasol, S.A.U.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

9.934.935 100,000000 0 0,000000 9.934.935 100,000000

OUTROS

9.934.935 100,000000 0 0,000000 9.934.935 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Grupo Corporativo Empresarial de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, S.A.U.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

9.934.935 100,000000 0 0,000000 9.934.935 100,000000

OUTROS

9.934.935 100,000000 0 0,000000 9.934.935 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Grupo Corporativo Empresarial de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, S.A.U.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

4.440.000 100,000000 0 0,000000 4.440.000 100,000000

OUTROS

840.000 18,920000 0 0,000000 840.000 18,920000

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 03/04/2009

Caja de Ahorros Municipal de Burgos

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.800.000 40,540000 0 0,000000 1.800.000 40,540000

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 03/04/2009

Caja de Ahorros de Salamanca y Soria

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.800.000 40,540000 0 0,000000 1.800.000 40,540000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Cartera Perseidas, S.L.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

4.440.000 100,000000 0 0,000000 4.440.000 100,000000

OUTROS

840.000 18,920000 0 0,000000 840.000 18,920000

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 07/11/2011

Caja de Ahorros Municipal de Burgos

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.800.000 40,540000 0 0,000000 1.800.000 40,540000

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 07/11/2011

Caja de Ahorros de Salamanca y Soria

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.800.000 40,540000 0 0,000000 1.800.000 40,540000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Cartera Perseidas, S.L.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

4.440.000 100,000000 0 0,000000 4.440.000 100,000000

OUTROS

840.000 18,920000 0 0,000000 840.000 18,920000

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 03/04/2009

Caja de Ahorros Municipal de Burgos

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.800.000 40,540000 0 0,000000 1.800.000 40,540000

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 03/04/2009

Caja de Ahorros de Salamanca y Soria

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.800.000 40,540000 0 0,000000 1.800.000 40,540000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Cartera Perseidas, S.L.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

4.775.840 100,000000 0 0,000000 4.775.840 100,000000

OUTROS

956 0,040000 0 0,000000 956 0,040000

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não

Luis Delso

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

2.387.442 49,980000 0 0,000000 2.387.442 49,980000

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 22/03/2010

José Gomis

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

2.387.442 49,980000 0 0,000000 2.387.442 49,980000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Charanne B.V.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

4.775.840 100,000000 0 0,000000 4.775.840 100,000000

OUTROS

956 0,040000 0 0,000000 956 0,040000

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 22/03/2010

Luis Antonio Delso Heras

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

2.387.442 49,980000 0 0,000000 2.387.442 49,980000

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 22/03/2010

Jose Gomis Cañete

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

2.387.442 49,980000 0 0,000000 2.387.442 49,980000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Charanne B.V.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

4.775.840 100,000000 0 0,000000 4.775.840 100,000000

OUTROS

956 0,040000 0 0,000000 956 0,040000

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 22/03/2010

Luis Antonio Delso Heras

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

2.387.442 49,980000 0 0,000000 2.387.442 49,980000

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 22/03/2010

José Gomis Cañete

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

2.387.442 49,980000 0 0,000000 2.387.442 49,980000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Charanne B.V.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

PÁGINA: 155 de 208
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TOTAL

1.183.526 100,000000 0 0,000000 1.183.526 100,000000

OUTROS

6 0,000507 0 0,000000 6 0,000507

TOTAL 0 0.000000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Luis Antonio Delso Heras

Espanhola Não Não 24/05/2011

295.880 24,999873 0 0,000000 295.880 24,999873

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Sim 24/05/2011

José Gomis Cañete

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

591.760 49,999747 0 0,000000 591.760 49,999747

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 24/05/2011

Carmen Ramírez del Molino

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

295.880 24,999873 0 0,000000 295.880 24,999873

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Construction Investments B.V.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

1.183.526 100,000000 0 0,000000 1.183.526 100,000000

OUTROS

6 0,000507 0 0,000000 6 0,000507

TOTAL 0 0.000000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Luis Antonio Delso Heras

Espanhola Não Não 24/05/2011

295.880 24,999873 0 0,000000 295.880 24,999873

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Sim 24/05/2011

José Gomis Cañete

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

591.760 49,999747 0 0,000000 591.760 49,999747

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 24/05/2011

Carmen Ramírez del Molino

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

295.880 24,999873 0 0,000000 295.880 24,999873

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Construction Investments B.V.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

508.954 100,000000 0 0,000000 508.954 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

Holandesa Não Sim 31/03/2006

Construction Investments B.V.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

508.954 100,000000 0 0,000000 508.954 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Construction Investments, SARL

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

508.954 100,000000 0 0,000000 508.954 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Sim 07/11/2088

Construction Investments B.V.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

508.954 100,000000 0 0,000000 508.954 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Construction Investments, SARL

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

508.954 100,000000 0 0,000000 508.954 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

Holandesa Não Sim 31/03/2006

Construction Investments B.V.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

508.954 100,000000 0 0,000000 508.954 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Construction Investments, SARL

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

PÁGINA: 160 de 208
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TOTAL 0 0.000000

Luxemburgo Não Sim 03/04/2009

Construction Investments, SARL

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

46.864.562 53,672242 0 0,000000 46.864.562 53,672242

TOTAL 0 0.000000

2.182.905 2,500000 0 0,000000 2.182.905 2,500000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Charanne B.V.

Holandesa Não Sim 03/04/2009

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 03/04/2009

Cartera Perseidas, S.L.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

8.731.620 10,000000 0 0,000000 8.731.620 10,000000

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 03/04/2009

Caja Castilla La Mancha Corporación, S.A.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

10.573.339 12,109252 0 0,000000 10.573.339 12,109252

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Grupo Isolux Corsán, S.A.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

87.316.199 100,000000 0 0,000000 87.316.199 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Grupo Corporativo Empresarial de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarras, S.A.U.

Espanhola Não Não 03/04/2009

5.334.367 6,109253 0 0,000000 5.334.367 6,109253

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 03/04/2009

Corporación Empresarial Cajasol, S.A.U.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

13.629.406 15,609253 0 0,000000 13.629.406 15,609253

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Grupo Isolux Corsán, S.A.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

99.667.775 100,000000 0 0,000000 99.667.775 100,000000

OUTROS

99.667.775 100,000000 0 0,000000 99.667.775 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Caja Castilla La Mancha Corporación S.A.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

99.667.775 100,000000 0 0,000000 99.667.775 100,000000

OUTROS

99.667.775 100,000000 0 0,000000 99.667.775 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Caja Castilla La Mancha Corporación, S.A.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

300.000.000 100,000000 0 0,000000 300.000.000 100,000000

OUTROS

300.000.000 100,000000 0 0,000000 300.000.000 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Corporación Empresarial Cajasol, S.A.U.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

300.000.000 100,000000 0 0,000000 300.000.000 100,000000

OUTROS

300.000.000 100,000000 0 0,000000 300.000.000 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Corporación Empresarial Cajasol, S.A.U.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

300.000.000 100,000000 0 0,000000 300.000.000 100,000000

OUTROS

300.000.000 100,000000 0 0,000000 300.000.000 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Corporación Empresarial Cajasol, S.A.U.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

PÁGINA: 167 de 208
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TOTAL

9.934.935 100,000000 0 0,000000 9.934.935 100,000000

OUTROS

9.934.935 100,000000 0 0,000000 9.934.935 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Grupo Corporativo Empresarial de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, S.A.U.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

PÁGINA: 168 de 208
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TOTAL

9.934.935 100,000000 0 0,000000 9.934.935 100,000000

OUTROS

9.934.935 100,000000 0 0,000000 9.934.935 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Grupo Corporativo Empresarial de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, S.A.U.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

9.934.935 100,000000 0 0,000000 9.934.935 100,000000

OUTROS

9.934.935 100,000000 0 0,000000 9.934.935 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Grupo Corporativo Empresarial de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, S.A.U.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

4.440.000 100,000000 0 0,000000 4.440.000 100,000000

OUTROS

840.000 18,920000 0 0,000000 840.000 18,920000

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 07/11/2011

Caja de Ahorros Municipal de Burgos

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.800.000 40,540000 0 0,000000 1.800.000 40,540000

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 07/11/2011

Caja de Ahorros de Salamanca y Soria

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.800.000 40,540000 0 0,000000 1.800.000 40,540000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Cartera Perseidas, S.L.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

4.775.840 100,000000 0 0,000000 4.775.840 100,000000

OUTROS

956 0,040000 0 0,000000 956 0,040000

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 22/03/2010

Luis Antonio Delso Heras

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

2.387.442 49,980000 0 0,000000 2.387.442 49,980000

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 22/03/2010

José Gomis Cañete

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

2.387.442 49,980000 0 0,000000 2.387.442 49,980000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Charanne B.V.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

1.183.526 100,000000 0 0,000000 1.183.526 100,000000

OUTROS

6 0,000507 0 0,000000 6 0,000507

TOTAL 0 0.000000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Luis Antonio Delso Heras

Espanhola Não Não 24/05/2011

295.880 24,999873 0 0,000000 295.880 24,999873

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Sim 24/05/2011

José Gomis Cañete

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

591.760 49,999747 0 0,000000 591.760 49,999747

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 24/05/2011

Carmen Ramirez del Molino

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

295.880 24,999873 0 0,000000 295.880 24,999873

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Construction Investments B.V.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

1.183.526 100,000000 0 0,000000 1.183.526 100,000000

OUTROS

6 0,000507 0 0,000000 6 0,000507

TOTAL 0 0.000000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Luis Antonio Delso Heras

Espanhola Não Não 24/05/2011

295.880 24,999873 0 0,000000 295.880 24,999873

TOTAL 0 0.000000

Não Sim 24/05/2011

José Gomis Cañete

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

591.760 49,999747 0 0,000000 591.760 49,999747

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 24/05/2011

Carmen Ramírez del Molino

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

295.880 24,999873 0 0,000000 295.880 24,999873

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Construction Investments B.V.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

1.183.526 100,000000 0 0,000000 1.183.526 100,000000

OUTROS

6 0,000507 0 0,000000 6 0,000507

TOTAL 0 0.000000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Luis Antonio Delso Heras

Espanhola Não Não 24/05/2011

295.880 24,999873 0 0,000000 295.880 24,999873

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Sim 24/05/2011

Jose Gomis Cañete

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

591.760 49,999747 0 0,000000 591.760 49,999747

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 24/05/2011

Carmen Ramírez del Molino

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

295.880 24,999873 0 0,000000 295.880 24,999873

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Construction Investments B.V.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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508.954 100,000000 0 0,000000 508.954 100,000000

TOTAL

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

Holandesa Não Sim 31/03/2006

Construction Investments, B.V.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

508.954 100,000000 0 0,000000 508.954 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Construction Investments, SARL

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

99.667.775 100,000000 0 0,000000 99.667.775 100,000000

OUTROS

99.667.775 100,000000 0 0,000000 99.667.775 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Caja Castilla La Mancha Corporación, S.A.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

300.000.000 100,000000 0 0,000000 300.000.000 100,000000

OUTROS

300.000.000 100,000000 0 0,000000 300.000.000 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Corporación Empresarial Cajasol, S.A.U.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

9.934.935 100,000000 0 0,000000 9.934.935 100,000000

OUTROS

9.934.935 100,000000 0 0,000000 9.934.935 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Grupo Corporativo Empresarial de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarras, S.A.U.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

1.183.526 100,000000 0 0,000000 1.183.526 100,000000

OUTROS

6 0,000507 0 0,000000 6 0,000507

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 24/05/2011

Luis Antonio Delso Heras

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

295.880 24,999873 0 0,000000 295.880 24,999873

TOTAL 0 0.000000

591.760 49,999747 0 0,000000 591.760 49,999747

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

José Gomis Cañete

Espanhola Não Sim 24/05/2011

TOTAL 0 0.000000

Espanhola Não Não 24/05/2011

Carmen Ramirez del Molino

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

295.880 24,999873 0 0,000000 295.880 24,999873

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Construction Investments, B.V.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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Preferencial Classe A 0 0,000000%

Total 0 0,000000%

Ações em circulação correspondente a  todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele 
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade preferênciais (Unidades) 0 0,000000%

Quantidade ordinárias (Unidades) 0 0,000000%

Ações em Circulação

Quantidade acionistas pessoa física 
(Unidades)

0

Data da última assembléia / Data da 
última alteração

18/08/2011

Quantidade acionistas pessoa jurídica 
(Unidades)

2

Quantidade investidores institucionais 
(Unidades)

0

15.3 - Distribuição de capital
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15.4 - Organograma dos acionistas

 
15.4. Caso o emissor deseje, inserir organograma dos acionistas do emissor, 

identificando todos os controladores diretos e indiretos bem como os acionistas com 
participação igual ou superior a 5% de uma classe ou espécie de ações, desde que 
compatível com as informações apresentadas nos itens 15.1 e 15.2 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte

15.5. Qualquer acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o 
controlador seja parte, regulando o exercício do direito de voto ou a transferência de 
ações de emissão do emissor 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor

15.6. Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e 
administradores do emissor  
 

Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
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15.7 - Outras informações relevantes

 

15.7. Outras informações que o emissor julgue relevantes 

 

Os acionistas do Grupo Isolux Corsán, S.A., quais sejam Caja Castilla la Mancha Corporación, 

S.A., Corporación Empresarial Cajasol, S.A.U. e Grupo Corporativo Empresarial de la Caja de 

Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, S.A.U., são holdings detidas por bancos de poupança 

espanhóis, que possuem regimes específicos, uma vez que são instituições financeiras sem fins 

lucrativos que não possuem acionistas, porque a sua natureza jurídica se assemelha à natureza 

das fundações privadas de interesse público. Por esse motivo, a abertura até o nível das pessoas 

físicas para tais bancos de poupança espanhóis não pode ser realizada, tendo em vista que as 

fundações são um patrimônio dotado de personalidade jurídica e, portanto, não têm acionistas.  

 

Além disso, vale ressaltar que a Isolux Projetos e Instalações Ltda. é detida por Corsán Corviam 

Construcción S.A. e por Isolux Ingenieria S.A.. Corsán Corviam Construcción S.A., por sua vez, é 

detida pelo Grupo Isolux Corsán, S.A. e por Isolux Ingenieria S.A., ao passo que esta última tem, 

como acionistas controladores, Corsán Corviam Construcción S.A. e o Grupo Isolux Corsán, S.A. 

Ou seja, Corsán Corviam Construcción S.A. possui ações de Isolux Ingenieria S.A. e Isolux 

Ingenieria S.A possui ações de Corsán Corviam Construcción S.A.. A posse das participações 

recíprocas, sujeita a determinados limites (i.e., não exceder 10% do valor do capital social das 

sociedades participadas) é legalmente possível conforme o direito societário espanhol (Capítulo 

VI sobre “os negócios com as próprias participações e ações” do Real Decreto Legislativo nº 1, 

de 2 de julho de 2010, que aprova a nova Lei de Sociedades de Capital espanhola).  
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas

16.1. Regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de transações com 
partes relacionadas, conforme definidas pelas regras contábeis que tratam desse 
assunto 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
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Rescisão ou extinção Não há

Natureza e razão para a operação

Garantia e seguros Não há

Natureza e razão para a operação

Objeto contrato Distribuição de dividendos

Lintran do Brasil Participações S.A. 28/06/2011 3.597.000,00 R$ 0,00 R$ 3.597.000,00 2 meses NÃO 0,000000

Garantia e seguros Não há

Rescisão ou extinção Não há

Objeto contrato Distribuição de dividendos

Relação com o emissor Controladora

Relação com o emissor Controladora

Objeto contrato Distribuição de dividendos

Relação com o emissor Controladora

Elecnor Transmissão de Energia S.A. 28/06/2011 3.598.000,00 R$ 0,00 R$ 3.598.000,00 2 meses NÃO 0,000000

Isolux Energia e Participações S.A. 28/06/2011 3.598.000,00 R$ 0,00 R$ 3.598.000,00 2 meses NÃO 0,000000

Natureza e razão para a operação

Garantia e seguros Não há.

Rescisão ou extinção Não há

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e
demonstração do caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou do
pagamento compensatório adequado

16.3. Cada uma das transações ou conjunto de transações mencionadas no item 16.2 
acima ocorridas no último exercício social 

 
A. Medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses  

 

A Companhia adota práticas de governança corporativa e aquelas recomendadas e/ou 
exigidas pela legislação. Todas as operações da Companhia que se deram com partes 
relacionadas foram devidamente levadas ao conhecimento e anuência prévia da Agência 
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 
 

Ademais, em conformidade com a Lei de Sociedade por Ações, qualquer membro do 
Conselho de Administração da Companhia está proibido de votar em qualquer assembleia ou 
reunião do Conselho, ou de atuar em qualquer operação ou negócios nos quais tenha 
interesses conflitantes com os da Companhia. 
 
B. Caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o pagamento 

compensatório adequado 

 

Não aplicável, tendo em vista que não existem contratos entre partes relacionadas. 
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Tipo de capital Capital Integralizado

14/11/2004 64.582.206,00 0 0 0

14/11/2004 64.582.206,00 0 0 0

Tipo de capital Capital Subscrito

Tipo de capital Capital Emitido

14/11/2004 64.582.206,00 0 0 0

17.1 - Informações sobre o capital social

Data da autorização ou 
aprovação Valor do capital (Reais) Prazo de integralização

Quantidade de ações 
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações 
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações 
(Unidades)
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17.5 - Outras informações relevantes

 
17.5. Outras informações que o emissor julgue relevantes 

 
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens 
acima. 

 

PÁGINA: 190 de 208

Formulário de Referência - 2011 - Cachoeira Paulista Transmissora de Energia S.A. Versão : 1



18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública

18.2. Regras estatutárias que limitem o direito de voto de acionistas significativos ou 
que os obriguem a realizar oferta pública 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
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18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto

18.3. Exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou políticos 
previstos no estatuto 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
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Não existem outros valores mobiliários emitidos.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

18.5 - Descrição dos outros valores mobiliários emitidos

PÁGINA: 193 de 208

Formulário de Referência - 2011 - Cachoeira Paulista Transmissora de Energia S.A. Versão : 1



18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação

18.6. Mercados brasileiros nos quais valores mobiliários do emissor são admitidos à 
negociação 

 
A Companhia não possui valores mobiliários negociados na BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de 
Valores, Mercadorias &Futuros ou em mercado de balcão. 

 

PÁGINA: 194 de 208

Formulário de Referência - 2011 - Cachoeira Paulista Transmissora de Energia S.A. Versão : 1



18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em
mercados estrangeiros

18.7. Cada classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em mercados 
estrangeiros 

 
Não aplicável, uma vez que não há negociação em mercado estrangeiro. 

 

PÁGINA: 195 de 208

Formulário de Referência - 2011 - Cachoeira Paulista Transmissora de Energia S.A. Versão : 1



18.8 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo
controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do
emissor

18.8. Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, 
incluindo controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores 
mobiliários do emissor 

 
Não aplicável, uma vez que não houve oferta pública de distribuição efetuada pela 
Companhia ou por terceiros, incluindo controladores e sociedades coligadas e controladas. 
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18.9 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiros

18.9 Ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de emissão 
de terceiro 

 
Item facultativo à Companhia, nos termos da ICVM 480, conforme alterada. 
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18.10 - Outras informações relevantes

18.10. Outras informações que o emissor julgue relevantes 
 
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens 
acima. 
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19.4 - Outras informações relevantes

19.4. Outras informações que o emissor julgue relevantes 
 
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens 
acima. 
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20.2 - Outras informações relevantes

20.2. Outras informações que o emissor julgue relevantes 
 
Não existem outras informações que a Companhia julgue relevantes sobre este item. 
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações

21.1. Normas, regimentos ou procedimentos internos adotados pelo emissor para 
assegurar que as informações a serem divulgadas publicamente sejam recolhidas, 
processadas e relatadas de maneira precisa e tempestiva 

 
Exceto pela política abaixo descrita, não há. 
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas

21.2. Política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo emissor, indicando 
os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes 
não divulgadas 

 
Conforme Instrução CVM n° 358/02, a Política de Divulgação de Informações Relevantes, 
aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de agosto de 2011, 
consiste na política da Companhia que regula a divulgação de informações relevantes e na 
manutenção de sigilo acerca das informações que ainda não tenham sido divulgadas ao público. 
Abaixo seguem as principais características da Política de Divulgação de Informações 
Relevantes da Companhia. 

Objetivo e Abrangência. A Política de Divulgação de Informações Relevantes tem por objetivo 
disciplinar o uso e a divulgação de informações no âmbito da Companhia que, por sua natureza, 
possam ser classificados como fato relevante, estabelecendo as regras e diretrizes que deverão 
ser observadas pelo Diretor de Relações com Investidores e demais pessoas vinculadas quanto 
ao uso, divulgação e manutenção de sigilo de tais informações que ainda não tenham sido 
divulgadas ao público. 

Divulgação de Fatos Relevantes. Caberá ao Diretor de Relações com Investidores zelar para que 
os fatos relevantes ocorridos ou relacionados aos negócios da Companhia sejam divulgados ao 
mercado na forma prevista na legislação específica e na política de divulgação, de forma clara e 
precisa, em linguagem acessível ao público investidor, bem como zelar pela sua ampla e 
imediata disseminação, simultânea em todos os mercados em que os valores mobiliários da 
Companhia sejam negociados. 

A comunicação de fatos relevantes à CVM e às Bolsas de Valores deve ser feita imediatamente, 
por meio de documento escrito, descrevendo detalhadamente os atos e/ou fatos ocorridos, 
indicando, sempre que possível, os valores envolvidos e outros esclarecimentos. 

A divulgação dos fatos relevantes ocorrerá por meio da publicação de anúncios nos jornais de 
grande circulação utilizados habitualmente pela Companhia, podendo o anúncio conter descrição 
resumida da informação relevante e indicar os endereços na rede mundial de computadores 
(Internet) onde a informação detalhada deverá estar disponível a todos os investidores, efetivos 
ou potenciais, em teor mínimo idêntico àquele remetido à CVM e às Bolsas de Valores. 

Exceção à Imediata Divulgação. O Diretor de Relações com Investidores poderá deixar de 
divulgar fato relevante caso entenda que a revelação colocará interesses legítimos da 
Companhia em risco, devendo divulgá-lo imediatamente na hipótese de a informação escapar ao 
controle ou ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada de valores 
mobiliários da Companhia. 

Dever de Sigilo e Outros Deveres das Pessoas Vinculadas. As pessoas vinculadas devem 
guardar sigilo acerca de fatos relevantes que ainda não tenham sido divulgados, aos quais 
tenham acesso em razão do cargo ou posição que ocupam, até que tais fatos relevantes sejam 
divulgados ao público, bem como zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança e 
contatos comerciais também o façam, respondendo solidariamente com estes na hipótese de 
descumprimento. 

Obrigação de Indenizar. As pessoas vinculadas responsáveis pelo descumprimento de qualquer 
disposição constante da Política de Divulgação e da legislação específica se obrigam a ressarcir 
a Companhia e/ou as outras pessoas vinculadas, integralmente e sem limitação, de todos os 
prejuízos que a Companhia e/ou as outras pessoas vinculadas venham a incorrer e que sejam 
decorrentes, direta ou indiretamente, de tal descumprimento. 

Vigência. A Política de Divulgação entrou em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de 
Administração e permanecerá vigorando por prazo indeterminado, até que haja deliberação em 
sentido contrário. 
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações

21.3. Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e 
fiscalização da política de divulgação de informações 

 
O Diretor de Relações com Investidores da Companhia é responsável pela divulgação e 
comunicação acerca de ato ou fato relevante, bem como por zelar por sua ampla e imediata 
disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que os valores mobiliários sejam 
admitidos à negociação. 
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21.4 - Outras informações relevantes

21.4. Outras informações que o emissor julgue relevantes 
 
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens 
acima. 
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22.1 - Aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como
operação normal nos negócios do emissor

 
22.1. Aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como 

operação normal nos negócios do emissor 
 

Não aplicável, uma vez que não há aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante nas 
condições acima descritas.  
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22.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor

22.2. Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor 
 

Não aplicável, uma vez que não há alterações significativas na forma de condução dos 
negócios do emissor. 
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22.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais

22.3. Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não 
diretamente relacionados com suas atividades operacionais 

 

Não aplicável, uma vez que não há contratos nas condições acima. 
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22.4 - Outras informações relevantes

22.4. Outras informações que o emissor julgue relevantes 
 

Não existem outras informações que a Companhia julgue relevantes. 
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