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FATO RELEVANTE
Proposta de oferta pública de ações da Redentor Energia S.A.

A COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – Cemig, 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, à Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”), à BM&FBovespa S.A. (“Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuro”) e ao
mercado em geral que e a Redentor Energia S.A. (“Redentor”) arquivou hoje o seguinte Fato
Relevante:
“A Redentor Energia S.A. - Companhia, companhia aberta, com ações negociadas na bolsa de
valores de São Paulo, vem a público informar, nos termos da Instrução CVM nº 358 de
03/01/2002, à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), à BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros (“Bovespa”) e ao mercado em geral, que seu acionista
controlador, Parati S.A. – Participações em Ativos de Energia Elétrica (“Parati”), detentor de
96,81% do capital social total da Companhia, recebeu dos fundos PATRIA HEDGE MASTER
FIM e ABSOLUTE ALPHA MASTER FIM (“Acionistas”), que juntos detêm 2,30% do capital
social total da Companhia, montante representativo de 72,16% das ações em circulação, proposta
de alienação de suas ações no âmbito de uma oferta pública para fins de cancelamento de
registro como companhia aberta da Redentor Energia S.A..
Os Acionistas se comprometem a alienar suas ações em uma oferta pública de aquisição de ações
(OPA) pelo valor de R$ 6,00 (seis reais) por ação ordinária, corrigido pela variação da taxa
SELIC desde o dia 1º de junho de 2015 até a data de liquidação do referido leilão, se houver.
A proposta está sendo avaliada pela Parati e tão logo esta se manifeste, o mercado será oportuna
e devidamente informado.”
A Cemig manterá o mercado oportuna e adequadamente informado sobre a evolução desta
operação.
Belo Horizonte, 3 de junho de 2015.
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