COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
COMPANHIA ABERTA
CNPJ 17.155.730/0001-64
NIRE 31300040127
FATO RELEVANTE
PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO DAS CONCESSÕES NÃO PRORROGADAS Nº 012/2015

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, que sua subsidiária integral, Cemig Geração e Transmissão
S.A., participou do Leilão de Contratação de Concessões de Usinas Hidrelétricas em Regime de Alocação
de Cotas de Garantia Física e Potência, realizado em 25/11/2015, sagrando-se vencedora do lote D, cujas
principais características são:
 Número de empreendimentos: 18 (dezoito);
 Potência instalada total: 699,57 MW;
 Porcentagem da garantia física destinada ao ACR: 100% (cem por cento), de 1º de janeiro a 31 de
dezembro de 2016; e 70% (setenta por cento), a partir de 1º de janeiro de 2017;
 A assinatura dos respectivos contratos de concessão se dará mediante o pagamento da Bonificação
pela Outorga (BO), no valor de R$ 2.216.352.626,56 (dois bilhões, duzentos e dezesseis milhões,
trezentos e cinquenta e dois milhões, seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos), da
seguinte forma: 1ª parcela (65%): 30 de dezembro de 2015; 2ª parcela (35%): em até 180 (cento e
oitenta) dias, contados da data de assinatura do contrato, atualizados pela variação da taxa do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC da data de pagamento da 1ª Parcela até a
data de seu pagamento;
 Preço Global pela prestação do serviço de geração nas usinas integrantes do Lote D: R$
498.694.000,00/ano (quatrocentos e noventa e oito milhões, seiscentos e noventa e quatro mil reais),
composto das parcelas Custo de Gestão dos Ativos de Geração (GAG) e Retorno da Bonificação pela
Outorga (RBO), correspondente a um deságio de 1% em relação ao preço-teto do certame.
A Cemig espera ainda garantir os valores da parcela de investimento de bens de geração de energia
elétrica ainda não amortizados ou não depreciados, a serem realizados pela União em função do processo
de renovação das concessões proposto pelo governo federal em 2012, ainda em apuração.
A Cemig manterá o mercado oportuna e adequadamente informado sobre a evolução dos projetos.
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