RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2009
AES ELPA S.A.
Prezados Acionistas,
A Administração da AES ELPA S.A. (“AES Elpa”), em conformidade com as
disposições legais e estatutárias, submete à apreciação de V.Sas. o Relatório de
Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do
parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31
de dezembro de 2009.
ATIVIDADE OPERACIONAL

A AES Elpa está constituída como uma sociedade por ações e tem por objetivo a
participação em outras sociedades como acionista, quotista ou membro de
consórcio. Possui o controle acionário das empresas Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S.A (77,81% das ações ordinárias e 30,97% do Capital
Total) e AES Communications Rio de Janeiro Ltda. (99,99% do Capital Total). Por
sua vez, a AES Elpa é controlada pela Companhia Brasiliana de Energia, que
detém 98,26% de seu Capital Total.
Em 31 de dezembro de 2009, o capital social autorizado da Companhia,
totalmente subscrito e integralizado, era de R$ 1.058.420 mil, representado por
95.061.053 ações ordinárias nominativas escriturais, sem valor nominal.
A AES Elpa, em conjunto com sua controladora, a Cia. Brasiliana de Energia
publicou fato relevante em 25 de junho de 2009, anunciando que está sendo
conduzido um estudo para verificar a viabilidade econômico-financeira do
fechamento de capital da AES Elpa em função da baixa liquidez no mercado
secundário e do número reduzido de ações em circulação no mercado. Qualquer
decisão tomada pelas administrações da Cia. Brasiliana de Energia e da AES Elpa
quanto a essa matéria será devidamente divulgada ao mercado, em consonância
com o disposto na Instrução CVM nº 358/02.
Na Assembléia Geral Ordinária de 27 de Abril de 2009, foi aprovada a proposta de
distribuição do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2008, de 95% do lucro líquido ajustado do período no valor total de R$ 457,2
milhões. Os valores devidos aos acionistas minoritários foram pagos no dia 15 de
maio de 2010. Os valores devidos à acionista controladora, a Companhia
Brasiliana de Energia, foram pagos durante o exercício de 2009, com exceção de
R$ 41,6 milhões, cujo pagamento foi prorrogado até o final do exercício social de
2010, conforme aprovação do Conselho de Administração de 16 de Dezembro de
2009.
RESULTADO DO EXERCÍCIO

O lucro líquido de 2009 no valor de R$ 307,0 milhões reflete basicamente o
resultado de R$ 309,6 milhões em participações societárias nas controladas AES
Eletropaulo e AES Communications.

A destinação dos resultados referentes ao exercício de 2009 será aprovada
através de Assembléia Geral Ordinária (AGO) que ocorrerá até o dia 30 de abril de
2009. Na mesma AGO ocorrerá: (i) ratificação dos Juros sobre o capital próprio
deliberados através de Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de
dezembro de 2009, no valor total de R$ 22,3 milhões (R$ 0,23 por ação ON), além
da definição da efetiva data para pagamento; e (ii) aprovação da proposta de
dividendos complementares a serem pagos no montante de R$ 281,8 milhões (R$
2,96 por ação ON), referentes ao resultado líquido do ano de 2009.

SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE

A AES ELPA utiliza os serviços de Auditoria Independente da Ernst & Young
Auditores Independentes. No decorrer do exercício, não foram contratados, da
empresa quaisquer serviços não-relacionados à auditoria contábil, reforçando a
impossibilidade de ocorrência de algum tipo de conflito de interesses.
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A Administração

