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Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 08/08/2016, sob o título “Cemig tem
plano para baixar dívida com venda de ativo”, consta, entre outras informações, que:
1. Light, Taesa, Gasmig, hidrelétricas de Belo Monte e Santo Antônio são alguns dos
negócios nos quais a Cemig considera abrir mão de parte ou de toda sua participação;
2. o prazo estimado para a conclusão dessas operações é o fim de 2017;
3. a Cemig Telecom, a Ativas (de data center), a Axxion (de TI) e a Transchile (empresa
de transmissão no Chile) também foram citadas como exemplos de sociedades em
ativos que não são do “core business” da Cemig e que poderão ser vendidas;
4. a Cemig já informou que pretende abrir mão de uma fatia da Taesa, o que poderia lhe
render cerca de R$ 500 milhões.
Não identificamos essas informações nos documentos enviados por essa companhia, por meio
do Sistema Empresas.NET. Em caso de contraditório, favor informar o documento e as
páginas em que constam as informações e a data e hora em que as mesmas foram enviadas.
Cabe ressaltar que a companhia deve divulgar informações periódicas, eventuais e demais
informações de interesse do mercado, por meio do Sistema Empresas.NET, garantindo sua
ampla e imediata disseminação e o tratamento equitativo de seus investidores e demais
participantes do mercado.
Isto posto, solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 09/08/2016, sem
prejuízo ao disposto no parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/02, com a sua
confirmação ou não, bem como outras informações consideradas importantes.

A resposta dessa empresa deve ser enviada por meio do módulo IPE, selecionando-se a
Categoria: Fato Relevante ou Categoria: Comunicado ao Mercado, o Tipo: Esclarecimentos
sobre consultas CVM/Bovespa e, em seguida, o Assunto: Notícia divulgada na mídia, o que
resultará na transmissão simultânea do arquivo para a BM&FBOVESPA e CVM.
Ressaltamos a obrigação, disposta no parágrafo único do art. 4º da Instrução CVM nº 358/02,
de inquirir os administradores e acionistas controladores da companhia, com o objetivo de
averiguar se estes teriam conhecimento de informações que deveriam ser divulgadas ao
mercado.
No arquivo a ser enviado deve ser transcrito o teor da consulta acima formulada antes da
resposta dessa empresa.
Esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela CVM e
BM&FBOVESPA em 13/12/2011, e o seu não atendimento poderá sujeitar essa companhia à
eventual aplicação de multa cominatória pela Superintendência de Relações com Empresas –
SEP da CVM, respeitado o disposto na Instrução CVM nº 452/07.
Atenciosamente,
Nelson Barroso Ortega
Superintendência de Acompanhamento de Empresas
Resposta da CEMIG
Em resposta ao Ofício nº 2861/2016-SAE/GAE 2, de 08/08/2016, seguem nossos
esclarecimentos:
1.
Light, Taesa, Gasmig, hidrelétricas de Belo Monte e Santo Antônio são alguns dos
negócios nos quais a Cemig considera abrir mão de parte ou de toda sua participação;
Tratam-se de ativos que compõem o portfólio de participações da Companhia. A intenção de
revisão destas, consta da apresentação ocorrida durante o XXI Encontro Anual CEMIG APIMEC, realizado no dia 24 de maio de 2016, o qual contou com transmissão através de
vídeo webcast, arquivada via EmpresasNet em 24/05/2016 às 18h23, na página 4, no tópico
“Principais premissas”, a saber: “...A CEMIG buscará recuperar o valor de mercado e
assegurar a sustentabilidade da empresa. A empresa atuará na redução de dívida, aumento
de produtividade e revisão do portfólio de participações com foco no core business e
priorizando empresas onde se detém o controle acionário”. Constou também de
Comunicados ao Mercado arquivados via EmpresasNet nos dias 19/05/2016, às 18h09, tendo
como assunto “Esclarecimentos sobre o Ofício nº 217/2016-CVM/SEP/GEA-1, de
18/05/2016” e 06/07/2016, às 17h46, tendo como assunto “Esclarecimentos sobre o Ofício nº
315/2016-CVM/SEP/GEA-1, de 05/07/2016”, onde, neste último, textualmente foi
informado, na segunda página, que “a Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig
pretende vender alguns ativos para reduzir sua alavancagem”, bem como no de 22/07/2016
às 17h19, onde informamos “que, conforme amplamente divulgado, inclusive em nossas
Demonstrações Financeiras, nossos sócios no bloco de controle da Light detêm uma opção
de venda, da sua participação na estrutura de controle dessa empresa, contra a Cemig e
atualmente estamos estudando diversas alternativas de parcerias para substituição desses

sócios”. Relativamente à GASMIG, a Companhia divulgou Fato Relevante, em 01/08/2016 às
18h11, tendo como assunto “Contratação de assessoria financeira para capitalização da
GASMIG”.
2.

O prazo estimado para a conclusão dessas operações é o fim de 2017;

Refere-se a uma estimativa de prazo fundamentada no vencimento, em 2018, do maior
volume de dívidas da Cemig, na ordem de R$ 11 bilhões, conforme se depreende do gráfico
apresentado no quadro “Perfil da dívida Cemig consolidada” na página 10 do Comunicado ao
Mercado arquivado via EmpresasNet, no dia 17/05/2016 às 10h27, tendo como assunto
“Apresentação dos Resultados 1º ITR 2016”.
3.
A Cemig Telecom, a Ativas (de data center), a Axxion (de TI) e a Transchile (empresa
de transmissão no Chile) também foram citadas como exemplos de sociedades em ativos que
não são do “core business” da Cemig e que poderão ser vendidas;
Tratam-se de ativos que compõem o portfólio de participações da Companhia. A intenção de
revisão destas, consta da apresentação ocorrida durante o XXI Encontro Anual CEMIG APIMEC, realizado no dia 24 de maio de 2016, o qual contou com transmissão através de
vídeo webcast, arquivada via EmpresasNet em 24/05/2016 às 18:23h, na página 4, no tópico
“Principais premissas”, a saber: “...A CEMIG buscará recuperar o valor de mercado e
assegurar a sustentabilidade da empresa. A empresa atuará na redução de dívida, aumento
de produtividade e revisão do portfólio de participações com foco no core business e
priorizando empresas onde se detém o controle acionário”. Constou também de
Comunicados ao Mercado arquivados via EmpresasNet nos dias 19/05/2016, às 18h09, tendo
como assunto “Esclarecimentos sobre o Ofício nº 217/2016-CVM/SEP/GEA-1, de
18/05/2016” e 06/07/2016, às 17h46, tendo como assunto “Esclarecimentos sobre o Ofício nº
315/2016-CVM/SEP/GEA-1, de 05/07/2016”, onde, neste último, textualmente foi
informado, na segunda página, que “a Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig
pretende vender alguns ativos para reduzir sua alavancagem”.
4.
A Cemig já informou que pretende abrir mão de uma fatia da Taesa, o que poderia lhe
render cerca de R$ 500 milhões.
Em relação à coligada Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. - TAESA, a Diretoria
Executiva submeteu ao Conselho de Administração proposta de monetização através de venda
de ações, todas desvinculadas do bloco de controle, conforme divulgado através de Fato
Relevante do dia 03/08/2016, às 20h21.
Na oportunidade, a Companhia reitera seu compromisso de divulgar, oportuna e
tempestivamente, todo e qualquer fato que seja do interesse de seus acionistas, nos termos do
artigo 2º da Instrução CVM 358/2002.

Belo Horizonte, 09 de agosto de 2016.
Fabiano Maia Pereira
Diretor de Finanças e Relações com Investidores

