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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 nos termos do artigo 12 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 recebeu, nesta data, uma correspondência do acionista MGI –
MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A., com o seguinte conteúdo:
“A MGI – MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, com registro de
companhia aberta, categoria B perante a Comissão de Valores Mobiliários, com sede no
Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Prefeito Américo
Gianetti, 4.143, Prédio Gerais, 6º andar, vem pela presente, nos termos do artigo 12,
caput e § 4º da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, e posteriores alterações
("Instrução CVM 358"), comunicar que, em 21 de de outubro de 2015, reduziu sua
participação no capital social da Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG de
9,38% das ações preferenciais para 1,20% das ações preferenciais de emissão da
Companhia, ou seja, decresceu sua participação acionária, perpassado o marco de 5%
(cinco por cento) de participação acionária, permanecendo detentor de 0,80% de
participação acionária na Companhia, conforme descrição abaixo:
Período: Setembro/2015 – Outubro/2015
Nome do Adquirente/Alienante:
Alienante (por meio de Contrato de Empréstimo): MGI – MINAS GERAIS
PARTICIPAÇÕES S.A.
Qualificação:
CNPJ/CPF:
MGI – MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A., 19.296.342/0001-29
sociedade por ações, com registro de
companhia aberta, categoria B perante a
Comissão de Valores Mobiliários, com sede no
Município de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, na Rodovia Prefeito Américo Gianetti,
4.143, Prédio Gerais, 6º andar
Data do Negócio: Foi celebrado, em 26 de agosto de 2015, o “INSTRUMENTO
PARTICULAR DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE AÇÕES PREFERENCIAIS Nº
CSBRA20150700070” entre a MGI e o tomador do empréstimo de ações, sendo que até
a presente data foram emprestadas 68.552.845 ações.

Companhia Emissora: Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG
Tipo de Negócio: Empréstimo de ações preferencias de emissão da CEMIG
Tipo de Valor Mobiliário: Ações preferenciais
Quantidade de Ações Emprestadas: 68.552.845.
Quantidade por Espécie e Classe: 68.552.845.
Corretora Utilizada: CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS
Objetivo da Participação: Realização de operações financeiras (operações de opção
flexível sobre ações)
Se for o caso, declaração do adquirente de que suas compras não objetivam alterar a
composição do controle ou a estrutura administrativa da Companhia:
O empréstimo das ações tem por objetivo a mera realização de operações financeiras e
não objetiva alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da
Companhia.
Quantidade de outros valores mobiliários, já detidos, direta ou indiretamente:
Além de ações preferencias, a MGI não detém, direta ou indiretamente, qualquer outro
valor mobiliário de emissão da CEMIG.
Indicação de qualquer acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou
a compra e venda de valores mobiliário de emissão da Companhia:
O Contrato de Empréstimo regula o exercício de direito de voto entre a MGI e o
tomador das ações, caso as ações preferenciais de emissão da CEMIG, durante a
vigência do Contrato de Empréstimo, adquiram direto a voto.
Outras Informações Relevantes:
-”

Belo Horizonte, 22 de Outubro de 2015.
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