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Companhia Aberta
COMUNICADO AO MERCADO
CANCELAMENTO DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008
A Centrais Elétricas do Pará S.A. – CELPA (“CELPA”), em observância ao disposto no § 4º do art.
157 da Lei nº 6.404/76, vem informar a seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:
1.

Em 15 de dezembro de 2008 a CELPA promoveu a convocação de uma Assembléia Geral
Extraordinária (“AGE”) a realizar-se no dia 30 de dezembro de 2008, tendo por ordem do
dia, dentre outras matérias, a deliberação acerca da incorporação da CELPA por sua
controladora, QMRA - Participações S.A. (“QMRA”), nos termos e condições previstos (i)
no respectivo protocolo de incorporação celebrado pelas administrações de ambas as
companhias e (ii) no Fato Relevante divulgado em conjunto por CELPA e QMRA naquela
mesma data.

2.

Conforme divulgado no Edital de Convocação para a AGE, a operação de incorporação
mencionada em 1, supra, estava condicionada à obtenção da competente autorização da
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

3.

A ANEEL, por sua vez, em reunião de Diretoria de 16 de dezembro de 2009, apesar do
voto favorável à incorporação da CELPA pelo Diretor-relator do respectivo processo, não
concluiu a votação da incorporação em razão de pedido de vista de um de seus Diretores, o
que prejudica a deliberação sobre a incorporação na AGE marcada para o dia 30 de
dezembro.

4.

Diante do exposto, fica cancelada, para todos os fins e efeitos, a convocação para a
realização da AGE no dia 30 de dezembro de 2008, sendo que tão logo a CELPA
obtenha as autorizações necessárias para a sua incorporação, dará conhecimento ao
mercado sobre a nova data de realização da AGE, bem como sobre os novos termos e
condições da incorporação considerando a data-base que será adotada para tanto.
Belém, 22 de dezembro de 2008.
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