COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
COMPANHIA ABERTA
CNPJ 17.155.730/0001-64 - NIRE 31300040127
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores acionistas avisados que a Assembleia Geral Ordinária-AGO da
Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig, convocada para 30 de abril de 2019, está
sendo reconvocada para 03 de maio de 2019.
Assim sendo, estão os senhores acionistas convocados a se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária-AGO da Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig, a realizar-se em 03 de
maio de 2019, às 11 horas, na Av. Barbacena, 1.200, 21º andar, em Belo Horizonte-MG, a
fim de deliberar-se sobre as seguintes matérias:
1- exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações
Financeiras, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, bem como dos
respectivos documentos complementares; (Ações ON)
2- destinação do Lucro Líquido de 2018, no montante de R$1.700.099 mil e saldo negativo
de Lucros Acumulados de R$114.769 mil; (Ações ON)
3- definição da forma e data do pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios, no
montante de R$867.350 mil; (Ações ON)
4- fixação da remuneração dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal e do
Comitê de Auditoria da Companhia. (Ações ON)
O acionista que desejar poderá optar por exercer o seu direito de voto por meio do sistema
de votação à distância, nos termos da Instrução CVM nº 481/2009, enviando o
correspondente boletim de voto à distância por meio do seu respectivo agente de custódia,
banco escriturador ou diretamente à Companhia.
O acionista que desejar representar-se na referida Assembleia Geral deverá atender aos
preceitos do artigo 126 da Lei 6.404/1976 e do parágrafo único do artigo 9º do Estatuto
Social da Companhia, exibindo no ato, ou depositando, preferencialmente até 02 de maio de
2019, os comprovantes de titularidade das ações, expedidos por instituição financeira
depositária e procuração, com poderes especiais, na Superintendência da Secretaria Geral e
Executiva Empresarial da Cemig, na Av. Barbacena, 1200, 21º andar, ala A2, em Belo
Horizonte-MG.
Belo Horizonte, 02 de abril de 2019.
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