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FATO RELEVANTE

A COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG (“CEMIG”) e a CEMIG
GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. – CEMIG GT (“CEMIG GT”) vem a público informar,
nos termos da Instrução CVM n° 358 de 03/01/2002, conforme alterada, à Comissão de Valores
Mobiliários - CVM, à BM&FBovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(“BM&FBovespa”) e ao mercado em geral, em complemento ao disposto no Fato Relevante de
19/12/2013, que foi concluída hoje, 27/02/2015, a operação de associação entre Vale S.A.
(“VALE”) e CEMIG GT, mediante a integralização na Aliança Geração de Energia S.A.
(“ALIANÇA”), das participações societárias detidas por VALE e CEMIG GT nos seguintes
ativos de geração de energia: Porto Estrela, Igarapava, Funil, Capim Branco I, Capim Branco II,
Aimorés e Candonga (a “Associação”).
A ALIANÇA passa a possuir a capacidade instalada hídrica de 1.158 MW (652 MW médios) em
operação, dentre outros projetos de geração. VALE e CEMIG GT detêm, respectivamente, 55%
e 45% do capital total desta empresa, avaliada em R$ 4,5 Bilhões. Como resultado, a CEMIG
GT eleva o seu potencial de gerar novos negócios e maximizar resultados, em virtude da
combinação das experiências em gestão operacional, financeira e de projetos.

Ainda, a CEMIG GT informa que a Associação fica sob a condição resolutiva de ocorrer, até 19
de junho de 2015, a conclusão da aquisição dos 49% de participação da Aliança Norte Energia
Participações S/A, detentora da participação de 9% da Norte Energia S/A., pertencentes à Vale
(“Aquisição Aliança Norte”), mencionada no Fato Relevante de 19/12/2013. Caso a operação
não ocorra até essa data, poderá a VALE, a seu exclusivo critério, requerer o desfazimento da
Associação, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados de 19 de junho de 2015.
A CEMIG GT envidará esforços para cumprir todas as condições preestabelecidas para a
conclusão da operação, dentro dos prazos acordados.
Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2015.
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