RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2007
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 2007.
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 2007, o capital social autorizado da Companhia,
totalmente subscrito e integralizado, era de R$ 1.058.420 mil, representado por
95.061.053.202 ações ordinárias nominativas escriturais, sem valor nominal.
A AES Elpa, buscando adequar a negociação de ações de sua emissão às
orientações da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), deliberou, em Reunião
do Conselho de Administração realizada em 20 de dezembro 2007, o grupamento
da totalidade das ações emitidas pela Companhia, na proporção de 1.000 para 1,
o que foi aprovado em Assembléia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 26 de
fevereiro de 2008. Após a AGE, os acionistas terão 30 dias para efetuarem a
regularização das frações resultantes do grupamento. Em seguida, as ações serão
negociadas exclusivamente pela cotação unitária.

RESULTADO DO EXERCÍCIO

O lucro do exercício de R$ 188,7 milhões foi, de forma relevante, impactado
positivamente pelo resultado da equivalência patrimonial de R$ 231,7 milhões com
suas controladas AES Eletropaulo e AES Communications. Esse resultado foi
parcialmente reduzido pela amortização do ágio no montante de R$ 45,9 milhões
proveniente da aquisição de ações da AES Eletropaulo.
Na Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de dezembro de
2007, foi deliberado o pagamento de juros sobre capital próprio no valor total de
R$ 21,1 milhões (R$ 0,22/´000 ações ON). A efetiva data do pagamento será
deliberada em Assembléia Geral Ordinária (AGO) no dia 23 de abril de 2008. Na

mesma AGO ocorrerá a ratificação dos dividendos intermediários referentes ao 1o
semestre de 2007, pagos em 5 de setembro de 2007, no valor de R$ 106,0
milhões (R$ 1,11/´000 ações ON) e dos dividendos complementares a serem
pagos no montante de R$ 59,0 milhões (R$ 0,62/´000 ações ON) referentes ao
resultado líquido de 2007, ambos aprovados em Reunião do Conselho de
Administração realizada no dia 18 de março de 2008.

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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