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COMUNICADO AO MERCADO

A COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG (“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, 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 continuidade ao
Comunicado ao Mercado divulgado no dia 17 de abril de 2015, que a Transmissora Aliança de
Energia Elétrica S.A. - TAESA (“TAESA”), empresa coligada da CEMIG, divulgou, em
02/07/2015, Comunicado ao Mercado no seguinte teor:
“

Comunicado ao Mercado
Em cumprimento ao disposto no § 4° do art. 157 da Lei n° 6.404/76 e na Instrução CVM n°
358/02, conforme alterada pelas Instruções CVM n° 369/02 e n° 449/07, a Transmissora Aliança
de Energia Elétrica S.A. (“Taesa” ou “Companhia”) informa que recebeu, nesta data,
correspondência do Fundo de Investimento em Participações Coliseu (“FIP Coliseu”), fundo que
integra o bloco de controle da Companhia, com o seguinte teor:
"Em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e na Instrução CVM nº 358,
de 3 de janeiro de 2002, na qualidade de acionista da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. –
TAESA, o Fundo de Investimento em Participações Coliseu informa que, nesta data, considerando que
certas condições precedentes para a assinatura do Contrato de Compra e Venda não ocorreram, foram
encerradas as negociações entre o FIP Coliseu e a Empresas Públicas de Medellín acerca da alienação de
35,71% das ações ordinárias, representativas de 22,14% do total de ações, de emissão da TAESA,
conforme informado em Comunicado ao Mercado divulgado no dia 17 de abril de 2015.

Adicionalmente, informamos que a EPM forneceu a Superintendencia Financiera de Colombia, nesta
data, o comunicado abaixo:
“Dando alcance a lo informado al mercado el 17 de abril de 2015, EPM informa que debido a que ciertas
condiciones precedentes para la firma del Acuerdo de Compra Venta relacionado con la adquisición del
35.71% de las acciones ordinarias de TAESA, representativas del 22.14% de las acciones totales no se
lograron, las negociaciones entre FIP Coliseu y EPM fueron concluidas.””

Para informações adicionais, favor contatar o Departamento de Relações com Investidores da
Companhia.
Rio de Janeiro, 02 de julho de 2015

Cristiano Corrêa de Barros
Diretor Superintendente Financeiro e de Relações com Investidores
Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.”

A CEMIG reitera o compromisso de divulgar, oportuna e tempestivamente, toda e qualquer
informação relevante relativa a esse tema.

Belo Horizonte, 02 de Julho de 2015

Fabiano Maia Pereira
Diretor de Finanças e Relações com Investidores

