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COMUNICADO AO MERCADO
A Equatorial Energia S.A., Centrais Elétricas do Pará – CELPA e Cia. Energética do Maranhão CEMAR vêm através do presente expediente comunicar ao mercado que, na data de hoje, a Fitch Ratings
informou que (i) elevou o Rating Nacional de Longo Prazo da CELPA para A+ (bra) de A (bra), com
perspectiva estável e (ii) afirmou o Rating Nacional de Longo Prazo da CEMAR e de suas emissões de
debêntures em AA (bra), com perspectiva estável.
De acordo com o relatório da Fitch, a elevação do rating da Celpa reflete o fortalecimento dos indicadores de
crédito da Companhia em ritmo superior ao projetado pela agência, devido à maior geração de fluxo de caixa
operacional, como resultado das medidas de controle de custo implantadas. A elevação reflete ainda a
expectativa da Fitch de que o fluxo de caixa operacional da companhia seja beneficiado, a partir de 2016,
como consequência do positivo resultado do quarto ciclo de revisão tarifária, concluído em agosto de 2015.
Ainda conforme relatório da Fitch, a afirmação dos ratings da Cemar reflete a expectativa da Fitch de que a
companhia será capaz de manter forte perfil financeiro, com alavancagem financeira líquida abaixo de 2,5
vezes, alongado perfil de vencimento da dívida e robusta posição de liquidez, mesmo após a revisão tarifária
em 2017. A melhoria do perfil de crédito consolidado de sua controladora, Equatorial Energia, e da Celpa,
também é positiva para a Cemar. Além de haver menor pressão por dividendos da Cemar, passa a haver,
também, menor risco de que problemas financeiros nestas duas empresas possam prejudicar a capacidade de a
Cemar acessar novas dívidas.
Para acessar o relatório completo, acesse o website da Fitch.
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