COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
COMPANHIA ABERTA
CNPJ 17.155.730/0001-64 - NIRE 31300040127
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores acionistas convocados para se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária-AGE da Companhia Energética de Minas Gerais-Cemig a ser realizada em
07 de agosto de 2019, às 14 horas, na Av. Barbacena, 1.200, 21º andar, ala A2, em Belo
Horizonte-MG, a fim de deliberarem sobre:
1- destituição e eleição, para cumprirem o restante do mandato em curso, de membros
efetivos e suplentes do Conselho Fiscal com indicação do acionista majoritário, Estado
de Minas Gerais;
2- eleição, em decorrência de renúncia que se encontra em poder da Companhia, para
cumprir o restante do mandato em curso, do membro suplente do Conselho Fiscal com
indicação do acionista preferencialista Fundo de Investimento de Ações Dinâmica
Energia - FIA Dinâmica.
Os candidatos deverão ser submetidos à análise prévia de conformidade pelo Comitê de
Auditoria da Companhia, em decorrência do estabelecido na alínea “i” do art. 26 do
Estatuto Social da Cemig e do disposto no art. 10 da Lei 13.303/2016 e no inciso IX do §
1° do art. 36 do Decreto Estadual 47.154/2017.
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 481/2009, enviando o correspondente
boletim de voto à distância por meio de seu respectivo agente de custódia, banco
escriturador ou diretamente à Companhia.
O acionista que desejar ser representado na referida Assembleia Geral deverá atender aos
preceitos do art. 126 da Lei 6.404/1976 e do §2º do art. 10 do Estatuto Social da Cemig,
exibindo, no ato, ou depositando previamente na sede social da Companhia,
preferencialmente até 05 de agosto de 2019, o comprovante de titularidade das ações
expedido pela instituição financeira depositária, acompanhado do documento de identidade
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 HorizonteMG.
Belo Horizonte, 04 de julho de 2019.
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