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CESP (BM&FBOVESPA: CESP3, CESP5 e CESP6), maior empresa geradora de energia elétrica do
Estado de São Paulo e uma das maiores do Brasil, informa o período de silêncio e a agenda de divulgação
de resultados do segundo trimestre de 2013.

Divulgação dos Resultados do 2T13
14 de agosto de 2013, após o fechamento do mercado

Teleconferência em Português com Tradução Simultânea
19 de agosto de 2013

Português
11h00 (Horário de Brasília)
10h00 (Horário de Nova Iorque)
Participantes no Brasil: 11 2188 0155
Código: CESP
Replay: 11 2188 0155 Senha: CESP
Webcast: clique aqui

Tradução para o inglês
11h00 (Horário de Brasília)
10h00 (Horário de Nova Iorque)
Participantes nos EUA: (1 646) 843 6054
Participantes demais países: (1 866) 890 2584
Código: CESP
Replay: 55 11 2188 0155 Senha: CESP
Webcast: clique aqui

Os participantes deverão ligar para os respectivos números de telefone aproximadamente 15 minutos
antes do início da Teleconferência.
Slides e Webcast: Os slides da apresentação estarão disponíveis para visualização e download em nosso
website de relações com investidores http://ri.cesp.com.br/ no dia da teleconferência. O áudio desta
teleconferência será transmitido ao vivo pela Internet no mesmo site, onde ficará disponível após o evento.
O replay desta conferência estará disponível de 19 a 25 de agosto de 2013. Para acessar, favor ligar para
os números indicados acima.
Período de Silêncio: Em linha com as melhores práticas de governança corporativa, a CESP inicia seu
Período de Silêncio no dia 1 de agosto e o encerrará no dia 19 de agosto. Durante o Período de Silêncio, a
área de Relações com Investidores permanecerá à disposição dos analistas e investidores para quaisquer
outros assuntos que não se refiram aos resultados do trimestre objeto da agenda atual.
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