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FATO RELEVANTE
A COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG (“Cemig” ou “Companhia”),
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 Brasil, Bolsa, Balcão – B3 (“B3”) e ao mercado em geral, que o
Conselho de Administração da Companhia, na data de hoje, aprovou encaminhar à Assembleia Geral
Extraordinária (AGE) proposta referente à autorização para aumento de capital no valor de até
R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) mediante a emissão de até 66.849.505 (sessenta e seis milhões,
oitocentos e quarenta e nove mil, quinhentas e cinco) novas ações ordinárias e de até 133.150.495 (cento
e trinta e três milhões, cento e cinquenta mil, quatrocentas e noventa e cinco) novas ações preferencias,
todas nominativas, escriturais e com valor nominal de R$5,00 (cinco reais), pelo preço de emissão por
ação ordinária ou preferencial de R$6,57 (seis reais e cinquenta e sete centavos) (“Aumento de Capital”).
Todas as ações resultantes da citada subscrição farão jus aos mesmos direitos concedidos às ações da
mesma classe que originaram o aumento do capital. O Aumento de Capital será realizado por meio de
subscrição particular e será dada preferência aos atuais acionistas da Companhia de participarem do
Aumento de Capital na proporção de suas participações sociais, sendo 0,1588762172 de nova ação para
cada ação que possuírem ao final do dia da AGE que autorizar o Aumento de Capital.
Todas as informações sobre o Aumento de Capital e o direito de preferência constarão do Aviso aos
Acionistas que será divulgado pela Companhia, nos termos da Instrução CVM nº 480 de 07/12/2009,
conforme alterada.
O Aumento de Capital servirá para robustecer a estrutura de capital e o caixa da Companhia, de modo a
contribuir para a redução da sua alavancagem financeira.
A Cemig manterá seus acionistas e o mercado informados a respeito desse Aumento de Capital. Para
maiores informações, entrar em contato através do e-mail ri@cemig.com.br.
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