Comentários de

3T10 desempenho

Redentor Energia

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2010 - A Redentor Energia S.A. (Bovespa: RDTR3) anuncia os seus resultados do terceiro trimestre e primeiros nove
meses de 2010 (3T10 e 9M10).
A Redentor Energia S.A. é a Companhia resultante da cisão parcial da Equatorial Energia, ocorrida em 29 de abril de 2010. A partir de 25 de agosto de 2010, suas ações passaram
a ser negociadas no segmento Novo Mercado de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA. A Redentor é uma holding cujo único ativo operacional é seu investimento na RME
– Rio Minas Energia Participações S.A., empresa que detém 13,03% de participação no capital social da Light S.A., que por sua vez atua nos segmentos de distribuição, geração e
comercialização de energia elétrica.

REDENTOR ENERGIA APRESENTA LUCRO LÍQUIDO NO 3T10 DE R$19,0 MILHÕES
1. DESTAQUES FINANCEIROS E OPERACIONAIS
► A partir de 25 de agosto de 2010, as ações da Redentor Energia (RDTR3) passaram a ser negociadas separadamente das ações de emissão da Equatorial
Energia (EQTL3). A Redentor é a Companhia resultante da cisão parcial da Equatorial e detém participação indireta de 13,03% no capital da Light S.A.
► No 3T10, a Redentor Energia apresentou lucro líquido de R$19,0 milhões, em grande parte proveniente de Equivalência Patrimonial, resultante de sua
participação de 13,03% na Light.

2. MERCADO DE CAPITAIS
Cisão da Equatorial e abertura de capital da Redentor
Em 29 de abril de 2010, a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Equatorial Energia S.A. aprovou sua cisão parcial resultando na criação da Redentor
Energia, sociedade criada exclusivamente para participar no capital da RME, uma das controladoras da Light S.A.
A partir de 25 de agosto de 2010, as ações de emissão da Redentor foram admitidas à negociação no segmento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA,
passando a ser negociadas independentemente das ações de emissão da Equatorial Energia.
As ações da Redentor Energia encerraram o 3T10 cotadas a R$7,72, com valorização de 2,3% em relação ao valor de fechamento do dia 25 de agosto de
2010, primeiro dia de negociação de suas ações em Bolsa.
As ações da Redentor são negociadas no Novo Mercado da Bovespa e fazem parte dos seguintes índices: IEE, ITAG e IGC.

3. SERVIÇOS PRESTADOS PELO AUDITOR INDEPENDENTE
A Companhia não contratou da KPMG Auditores Independentes, seu auditor externo, outros serviços além da auditoria independente e serviços por exigência
da ANEEL. A política de contratação adotada pela Companhia atende aos princípios que preservam a independência do auditor, de acordo com as normas
vigentes, que principalmente determinam que o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais no seu cliente ou promover os
seus interesses.

4. EVENTOS DE DIVULGAÇÃO
TELECONFERÊNCIA EM INGLÊS
Quinta-feira, 11 de novembro de 2010
12h00 (horário de Brasília)
9h00 (horário de Nova York)
Telefone: +1 (412) 317-6776
Código: Equatorial
Replay: +1 (412) 317-0088
Código do replay: 445711#
►
►

►

TELECONFERÊNCIA EM PORTUGUÊS
Quinta-feira, 11 de novembro de 2010
14h00 (horário de Brasília)
11h00 (horário de Nova York)
Telefone: +0 XX (11) 3301-3000
Código: Equatorial
Replay: +0 XX (11) 3127-4999
Código: 47197257

Os participantes devem se conectar aproximadamente 10 minutos antes do início das teleconferências.
SLIDES E WEBCAST: Os slides da apresentação estarão disponíveis para visualização e download na sessão de Relações com Investidores em nosso
website http://www.equatorialenergia.com.br/ri a partir da data da teleconferência. O áudio das teleconferências será transmitido ao vivo pela
Internet, no mesmo site, onde ficará disponível após o evento.
REPLAY: O replay das teleconferências estará disponível de 12 a 19 de novembro de 2010. Para acessar, favor ligar para os números indicados
acima ou acesse o nosso website.
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CONTATOS
►
►
►
►
►

Eduardo Haiama
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Thomas Newlands
Analista de Relações com Investidores
Telefones: + 0 XX (21) 3206-6635
E-mail: ri@equatorialenergia.com.br
Website: www.equatorialenergia.com.br/ri

INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE LIGHT
Maiores informações ou abertura de dados econômico-financeiros e operacionais sobre a Light poderão ser encontradas nos Comentários de Desempenho
individuais da empresa, disponíveis na internet, através do endereço abaixo:
► Light: www.light.com.br/ri

AVISO
As declarações sobre eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração e
informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou
expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia.
As ressalvas com relação às declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos,
bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras “acredita”, “poderá”, “irá”, “continua”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “estima”
ou expressões semelhantes.
As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos
futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de
maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e
valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Companhia.
Critérios contábeis adotados:
As informações estão apresentadas na forma consolidada e de acordo com os critérios da legislação societária brasileira, a partir de informações financeiras
revisadas. As informações financeiras consolidadas apresentadas neste relatório representam 100% do resultado da RME – Rio Minas Energia Participações
S.A.
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ANEXO 1 – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO CONSOLIDADO DO PERÍODO (R$ MM)

Demonstração do Resultado (em R$ milhões)

2T10

3T10

9M10

RECEITA BRUTA

14,0

18,3

32,2

Equivalência Patrimonial

12,8

17,1

29,9

Amortização de Deságio

1,2

1,2

2,3

DESPESAS OPERACIONAIS

(0,8)

(0,3)

(1,2)

Administrativas e gerais

(0,8)

(0,3)

(1,1)

Amortização do Diferido

(0,1)

(0,1)

(0,1)

RESULTADO OPERACIONAL

13,1

17,9

31,1

RESULTADO FINANCEIRO

0,9

1,4

2,3

Receitas Financeiras

0,9

1,4

2,3

Despesas Financeiras

(0,0)

(0,0)

(0,0)

RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA

14,1

19,3

33,3

Imposto de Renda e Contribuição Social

(0,0)

(0,3)

(0,3)

RESULTADO DO EXERCÍCIO

14,0

19,0

33,0
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ANEXO 2 – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO (R$ MM)
ATIVO (R$ MM)

2T10

3T10

CIRCULANTE

56,9

105,3

Disponibilidades e aplicações financeiras

56,9

57,9

Dividendos a Receber

-

47,3

Outros Créditos a Receber

0,0

0,0

NÃO CIRCULANTE

330,7

301,6

Investimentos

329,3

300,3

1,4

1,4

387,7

406,9

Diferido
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM)

2T10

3T10

CIRCULANTE

0,1

0,3

Fornecedores

0,0

-

Tributos e Contribuições

0,0

0,3

Salários e Encargos

0,0

0,0

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

387,6

406,6

Capital Social

359,2

359,2

14,4

14,4

Reservas de Lucros
Lucros Acumulados
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

14,0

33,0

387,7

406,9
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