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FATO RELEVANTE
As administrações de BRASILIANA ENERGIA S.A. (“Brasiliana”), AES ELPA S.A.
(“Elpa”), ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S.A (“Eletropaulo”) e ENERGIA PAULISTA S.A. (“EP”) (Brasiliana, Elpa,
Eletropaulo e EP, em conjunto, “Companhias”), nos termos e para os fins da Instrução
CVM no 358, de 03.01.2002, conforme alterada, vêm a público informar sobre a
proposta de reorganização societária e financeira envolvendo as Companhias, e outras
sociedades direta ou indiretamente controladas pela Brasiliana (“Reorganização”), que
pretendem submeter à deliberação dos órgãos competentes das Companhias e de suas
controladas envolvidas, e à aprovação das autoridades reguladoras competentes,
conforme aplicável.
1.

Objetivos. A Reorganização tem como principais objetivos:
a) Fortalecer a estrutura de capital da Brasiliana, por meio da redução do
endividamento da Brasiliana, com a liquidação antecipada da dívida
representada pela primeira emissão privada de debêntures conversíveis em
ações ordinárias, em oito séries, da espécie com garantia real, que conforme
as demonstrações financeiras da Companhia levantadas em 31 de março de
2006, corresponde ao equivalente em moeda nacional a R$1.264,9 milhões
(“Debêntures da Brasiliana”), mediante a utilização dos recursos que venham
a ser obtidos com a alienação de ações preferenciais detidas pela AES
Transgás Empreendimentos S.A. (“Transgás”) no capital social da
Eletropaulo;
b) Racionalizar a estrutura societária das controladas da Brasiliana, mediante a
concentração das participações por ela detidas direta ou indiretamente em
empresas operacionais em uma holding, a saber, a EP, que adotará nova
denominação (a “Nova Brasiliana”), também companhia aberta, que não só

sucederá a Brasiliana e a Transgás em todos os seus direitos e obrigações
remanescentes, como também terá estrutura de capital e governança
idênticas às da Brasiliana, inclusive com as ações de sua emissão sujeitas às
disposições do acordo de acionistas da Brasiliana, celebrado em 22 de
dezembro de 2003 (“Acordo de Acionistas da Brasiliana”); e
c) Reestruturar o perfil do endividamento remanescente da Nova Brasiliana e
suas controladas, notadamente os endividamentos da EP e das holdings
controladoras da AES Tietê S.A. (“Tietê”), sujeito à obtenção de novos
financiamentos em condições adequadas.
2.
Principais Eventos: A Reorganização pressupõe a realização de um conjunto de
eventos que se justificam na medida em que venham a ser concluídos conforme
planejado e dentro do cronograma previsto. A Reorganização contempla, entre outros,
os eventos a seguir descritos, sendo que o evento referido no item (i) poderá ser
cancelado se não ocorrer a condição resolutiva ali descrita, e os demais somente
poderão se efetivar na medida em que se verifiquem os eventos precedentes:
(i)

Incorporação da Brasiliana pela Transgás. A Brasiliana será incorporada
pela Transgás, de forma que os atuais acionistas da Brasiliana (AES Brasil
e BNDESPAR) passarão a ser acionistas da Transgás, e esta sucederá a
Brasiliana em todos os seus direitos e obrigações. Esta incorporação será
feita sob condição resolutiva, de forma que será considerada ineficaz,
devendo as partes retornar ao status quo ante, independentemente de nova
deliberação, caso no prazo de 30 dias após a aprovação da incorporação
nas assembléias gerais da Brasiliana e da Transgás não ocorra por qualquer
motivo, cumulativamente, a alienação do investimento da Transgás na
Eletropaulo, referida no item (iii) abaixo, e o pagamento das Debêntures da
Brasiliana, referido no item (iv) abaixo. O Acordo de Acionistas da
Brasiliana será aditado para vincular as ações da Transgás.

(ii)

Criação de nova classe de ações preferenciais da Eletropaulo; Conversão
das ações detidas pela Transgás. Criação de uma nova classe B de ações
preferenciais da Eletropaulo, passando as ações preferenciais atualmente
existentes a constituir a classe A, tendo as ações preferenciais da classe B
características idênticas às da classe A, exceto que os detentores das novas
ações classe B terão: (i) direito ao recebimento de um valor por ação
correspondente a 100% (cem por cento) do valor pago aos acionistas
titulares de ações ordinárias, na hipótese de alienação do controle da
Eletropaulo; e (ii) direito de voto restrito às matérias previstas no artigo 5º,
parágrafo 2º, do estatuto da Eletropaulo, e direito de voto pleno se a
Eletropaulo deixar de pagar, por 03 (três) exercícios consecutivos,
contados a partir do encerramento do presente, os dividendos a que fizerem
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jus. Os acionistas detentores de ações preferenciais da classe A da
Eletropaulo terão por prazo a ser definido e tempestivamente divulgado,
opção de conversão de cada ação preferencial detida em uma ação
preferencial da nova classe B, sendo que Brasiliana e Transgás converterão
a totalidade de suas ações preferenciais de classe A em ações preferenciais
da nova classe B.
(iii)

Oferta Pública de Distribuição Secundária. As ações preferenciais de
emissão da Eletropaulo de titularidade da Transgás, após sua conversão em
ações preferenciais da nova classe B, serão alienadas em Oferta Pública de
Distribuição Secundária no mercado de Balcão não organizado no Brasil,
conforme o fato relevante publicado pela Eletropaulo nesta data (“Oferta”).

(iv)

Pré-pagamento das Debêntures da Brasiliana. Utilização dos recursos
provenientes da Oferta e, se necessário, de outros financiamentos
contratados para esse fim, para o pagamento antecipado e liquidação das
Debêntures da Brasiliana.

(v)

Incorporação da Transgás pela Nova Brasiliana. A Transgás (então
sucessora da Brasiliana) será incorporada pela Nova Brasiliana (antes
denominada EP), de forma que os então acionistas da Transgás (AES
Brasil e BNDESPAR) passarão a ser acionistas da Nova Brasiliana, e esta
sucederá a Transgás em todos os seus direitos e obrigações. Esta
incorporação somente será realizada após o pagamento das Debêntures da
Brasiliana, referido no item (iv). O Acordo de Acionistas da Transgás será
aditado para vincular as ações da Nova Brasiliana.

(vi)

Reestruturação da Dívida Remanescente e Reorganização das sociedades
veículo da participação da Nova Brasiliana na Tietê.
Sujeito à
reestruturação das dívidas remanescentes da Nova Brasiliana e controladas,
conforme os objetivos indicados no item 1(c) acima, a Reorganização
contemplará, em fase subseqüente, a racionalização da estrutura das
sociedades veículo da participação da Nova Brasiliana na Tietê, por meio
de operações de incorporação e/ou liquidação de sociedades.

(vii)

Redução de capital para absorção de prejuízos. O capital da EP e o capital
da Elpa serão reduzidos para absorção de seus respectivos prejuízos
acumulados, com base nos balanços patrimoniais levantados em 31 de
dezembro de 2005.

As Companhias divulgarão os demais termos e condições da Reorganização na medida
em que forem definidos, bem como a obtenção ou verificação das condições à sua
implementação, na forma da legislação e regulamentos aplicáveis.
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São Paulo, 30 de maio de 2006.

BRASILIANA ENERGIA S.A.
Britaldo Pedrosa Soares
Diretor de Relação com Investidores

ENERGIA PAULISTA S.A.
Britaldo Pedrosa Soares
Diretor de Relação com Investidores

AES ELPA S.A.
Andrea Cristina Ruschmann
Diretora de Relação com Investidores

ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
Britaldo Pedrosa Soares
Diretor de Relação com Investidores
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