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COMUNICADO AO MERCADO
Esclarecimentos sobre o Ofício nº 217/2016-CVM/SEP/GEA-1, de 18/05/2016
Questionamento CVM
Rio de Janeiro, 18 de maio de 2016.
Ao Senhor
Fabiano Maia Pereira
Diretor de Relações com Investidores do
Cia. Energética de Minas Gerais - CEMIG
Av. Barbacena, 1200 – 5º andar/ B1 Bairro: Santo Agostinho
Belo Horizonte, MG
CEP: 30190-131
Fax: (31) 3506-5026
Telefone: (31) 3506-5024
Email: ri@cemig.com.br
c/c: gre@bvmf.com.br
Assunto: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia Texto do Assunto em negrito.
Senhor Diretor,
1. Reportamo-nos à notícia veiculada nesta data no jornal Valor Econômico, seção
Empresas, sob o título: “Cemig busca venda de ativos para reduzir dívidas”, em que
constam as seguintes afirmações:
Com mais de R$ 11 bilhões em dívidas vencendo até 2018 e um programa de investimentos
significativo, a principal alternativa da Cemig para equacionar seu balanço continua sendo a
realização de desinvestimentos.
Embora ainda não tenha anunciado nenhum negócio nesse sentido, o diretor de relações com
Investidores da Cemig, Fabiano Maia Pereira, destacou ontem nos eventos de divulgação do
balanço que a direção da estatal mineira segue discutindo a venda de alguns de seus Ativos,
com foco naqueles em que a companhia não tem Controle Acionário.
[...]
"Temos olhado para Ativos , fundamentalmente os que não temos controle. O planejamento
da companhia é voltar os olhos para eles e colocá-los à venda, obviamente com valores
satisfatórios", disse Pereira. A companhia está concentrando os esforços no contato com
Investidores estrangeiros, para aproveitar a valorização do dólar frente ao real. As conversas

estão acontecendo com Investidores europeus e americanos, além de chineses e japoneses,
disse Pereira.
"A percepção [da Cemig] é que tão logo eles tenham uma perspectiva mais clara da economia
brasileira eles devem voltar a investir no país", disse Pereira, para quem os Investidores mais
próximos de acordos são aqueles das Empresas que conhecem o setor de energia e já têm
ligações com o Brasil. Na visão da empresa, em no máximo dois ou três anos a Cemig já terá
se desfeito dos Ativos à venda.
2. Tendo em vista o exposto, determinamos que V.Sª. esclareça se as notícias são
verídicas, e, se confirmada sua veracidade, deverá explicar os motivos pelos quais
entendeu não se tratar de um fato relevante, assim como comentar outras informações
consideradas importantes sobre o tema.
3. Tal manifestação deverá ocorrer por meio do Sistema Empresa.NET, categoria:
Comunicado ao Mercado, tipo: Esclarecimentos sobre Consultas CVM/BOVESPA,
assunto: Notícia Divulgada na Mídia, a qual deverá incluir a transcrição deste ofício.
4. Alertamos que, de ordem da Superintendência de Relações com Empresas, no uso de
suas atribuições legais e, com fundamento no inciso II, do artigo 9º, da Lei 6.385/76, e
na Instrução CVM Nº 452/07, caberá a determinação de aplicação de multa
cominatória, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de outras sanções
administrativas, pelo não cumprimento da exigência contida neste ofício, no prazo de
1 (um) dia útil, a contar do conhecimento do teor deste expediente, enviado
exclusivamente por e-mail, não obstante o disposto no parágrafo único do art. 6º da
Instrução CVM nº 358/02.

Resposta da CEMIG
Prezada Senhora,
Em resposta ao Ofício nº 217/2016-CVM/SEP/GEA-1, de 18/05/2016, informamos que o
citado assunto foi mencionado durante a divulgação dos resultados do 1º trimestre de 2016,
tratando-se apenas de intenção da companhia, não tendo se concretizado nenhuma transação,
não configurando um fato relevante nos termos do artigo 2º da Instrução CVM 358/2002.
Na oportunidade, a Companhia manifesta seus protestos da mais distinta consideração e
permanece ao inteiro dispor de V.Sa. para prestar quaisquer informações que venham a ser
consideradas necessárias para a análise da presente manifestação.

Belo Horizonte, 19 de maio de 2016.
Fabiano Maia Pereira
Diretor de Finanças e Relações com Investidores

