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COMUNICADO AO MERCADO
A Equatorial Energia S.A. e as Centrais Elétricas do Pará - CELPA vêm através do presente expediente
comunicar ao mercado que, na presente data, a Fitch Ratings informou que revisou os ratings da CELPA. O
Rating Probabilidade de Inadimplência do Emissor (Issuer Default Rating), foi aumentado para ‘B-‘ de ‘D’. O
rating em escala nacional foi aumentado para ‘BB+ (bra)’ de ‘D (bra)’. O rating dos US$ 250 milhões em
bônus foi aumentado para ‘B- /RR4’ de ‘C /RR4’. A perspectiva foi considerada estável.
Ainda segundo a Fitch, a atualização do rating se deve ao anúncio de que Equatorial concluiu a aquisição de
65,18% do capital votante da Celpa em 31 de dezembro de 2012 por R$1,00. As expectativas são de que o
novo acionista poderá promover com sucesso o plano de recuperação financeira e operacional dado o
histórico de turnaround com outra companhia de distribuição de energia elétrica, a Companhia Energética do
Maranhão – CEMAR (nominal 'AA (bra)').
A melhora do rating também é suportada pela reestruturação da dívida da CELPA, que resultou em um
vencimento da dívida estendido para os próximos anos, e na redução do custo financeiro. As condições para a
aquisição da Equatorial também beneficiam a liquidez da CELPA. É necessária uma injeção de caixa de, no
mínimo, R$700 milhões dentro de dois anos, com a primeira contribuição de R$350 milhões já recebidos em
dezembro 2012.
A Fitch afirma que a CELPA tem o desafio de recuperar a sua eficiência operacional e de melhorar sua
geração de fluxo de caixa. Positivamente, a empresa recebeu o reajuste tarifário da 12,77% em agosto de
2012, que estava suspenso devido ao seu pedido de recuperação judicial. O órgão regulador brasileiro,
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), também concordou que as sanções futuras por
descumprimento de metas de qualidade se transforma em investimento obrigatório em vez de ser pago pela
empresa. Nos últimos 12 meses encerrados em 30 de setembro de 2012, o EBITDA foi negativo em R$46
milhões com dívida total de R$2,6 bilhões e caixa de R$203 milhões.
Para acessar o relatório completo, acesse o website da Fitch.
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