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FATO RELEVANTE

A COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG (“Companhia”),
companhia aberta, com ações negociadas nas bolsas de valores de São Paulo, Nova Iorque e
Madri, vem a público informar, nos termos da Instrução CVM nº 358 de 03/01/2002,
conforme alterada, à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, à BM&F BOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”) e ao mercado em geral, que,
na reunião do Conselho de Administração realizada hoje, autorizou sua subsidiária integral
Cemig Capim Branco Energia S.A. (”CEMIG Capim Branco”) a aceitar a oferta apresentada
pela Suzano Papel e Celulose S.A. e suas controladas (“Suzano”), no dia 27 de dezembro de
2012, para a aquisição da parcela que lhe cabe da participação total de 17,8947% detida pela
Suzano no Consórcio Capim Branco Energia (“Consórcio”), tendo, inclusive, manifestado a
intenção de aquisição de todas as eventuais sobras, na hipótese das demais consorciadas não
exercerem seus respectivos direitos de primeira oferta, conforme previsto no Instrumento
Particular de Constituição do Consórcio.
A participação da Suzano no Consórcio representa 81 MW de potência instalada e 51 MW
médios de energia assegurada das usinas hidrelétricas Amador Aguiar I e Amador Aguiar II.
Além da Suzano, integram o Consórcio a CEMIG Capim Branco com 21,0526%, a Vale S.A.
com 48,4211% e a Votorantim Metais Zinco S.A. com 12,6316%.
O preço total fixado na oferta, referente à participação de 17,8947% da Suzano no Consórcio,
é de R$ 320 milhões. Deste total, 25,6410%, correspondendo a cerca de R$ 82 milhões, cabem
à CEMIG Capim Branco, desconsideradas eventuais sobras, nos termos do Instrumento
Particular de Constituição do Consórcio.
Após o prazo de trinta dias para o exercício do direito de primeira oferta pelas demais
consorciadas, será definida a participação final que caberá à CEMIG Capim Branco adquirir.
A transação está sujeita à celebração dos documentos definitivos e aprovações da Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(CADE).
A CEMIG manterá o mercado informado sobre a evolução desta operação.
Belo Horizonte, 28 de dezembro de 2012.
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