
Transmineiras 
Uma Estória de Crescimento Contínuo 



EATE está adquirindo 10% de 3 Concessões por R$ 34,1MM 

TRANSMINEIRAS 

2 

TBE 

TAESA 

TRANSMINEIRAS 

Transleste 
Transirapé 

Transudeste 

KM RAP RAP/2 FIM EBITDA* 
 2012 

Div. Liq. 
2012 

Transleste 138 32 Dez/20 Fev/34 25 44 

Transirapé 65 18 Fev/22 Mar/35 13 39 

Transudeste 140 20 Mai/22 Mar/35 15 38 

TOTAL 343 70 - - 54 121 

Números para a participação de 100% 

* EBITDA Regulatório (Sem IFRS) 



Complete Corporate Structure 

TAESA 

ATEIII SGT ETAU BRA EATE 

EBTE STC Lumitrans Transudeste Transirapé Transleste 

ENTE ERTE ECTE 

ETSE 

ETEP 

ESDE 

50% 50% 50% 19% 50% 

Fonte: TAESA 3 

80% 80% 51% 100% 100% 

49% 

10 concessões no nível da holding, 2 Subs integrais, 7 participações diretas e 8 indiretas 

74% 40% 40% 50% 19% 

10% 10% 10% 

39% 53% 100% 100% 

5% 5% 5% 

Participação final da TAESA 

TBE 

TAESA 

Aquisição será feita através da EATE 



As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e as normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), conjugadas com a legislação específica emanada pela Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. A ANEEL, 
enquanto órgão regulador, tem poderes para regular as concessões. Os resultados serão apresentados em ambos os 
formatos, o formato IFRS e o formato Regulatório (sem IFRS), para permitir a comparação com outros exercícios. Vale 
ressaltar que os resultados Regulatório (sem IFRS) não são auditados. A declaração de dividendos da TAESA é feita 
com base nos resultados auditados (IFRS).  

As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados 
operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento da TAESA são meramente projeções e, 
como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da diretoria sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas 
dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do 
setor e dos mercados internacionais e, portanto, sujeitas à mudanças sem aviso prévio 

O EBITDA é o lucro líquido antes dos impostos, das despesas financeiras líquidas e das despesas de depreciação, 
amortização e receitas. O EBITDA não é reconhecido pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e nem pelo IFRS, não 
representa um fluxo de caixa para os períodos apresentados, não deve ser considerado como um lucro líquido 
alternativo. O EBITDA apresentado é utilizado pela TAESA para medir o seu próprio desempenho. A TAESA entende que 
alguns investidores e analistas financeiros usam o EBITDA como um indicador de seu desempenho operacional. 

A “Dívida líquida” não é reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e nem pelo IFRS, não representa um 
fluxo de caixa para os períodos apresentados. A Dívida líquida apresentada é utilizada pela TAESA para medir o seu 
próprio desempenho. A TAESA entende que alguns investidores e analistas financeiros usam a Dívida líquida como um 
indicador de seu desempenho financeiro. 

.  

Aviso Legal 



José Aloíse Ragone Filho CEO 

Cristiano Corrêa de Barros CFO and IRO 

Paulo Ferreira IR Manager 

Rafaela Gunzburger IR Analyst 

Contact: Investor.relations@taesa.com.br 


