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Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Estado de São Paulo, em 04/09/2019, Coluna do Broadcast,
consta, entre outras informações, que a Cemig Geração e Transmissão (GT) prepara-se para
captar até R$ 3 bilhões no mercado de dívida local para melhorar o custo de seu passivo, o que
pode envolver a recompra de parte ou do total de US$ 1 bilhão em bônus emitidos em 2017,
com vencimento em 2024.
Solicitamos esclarecimentos sobre o item assinalado, até 05/09/2019, com a sua confirmação
ou não, bem como outras informações consideradas importantes.
Resposta da CEMIG GT
Prezada Senhora Ana Lúcia da Costa Pereira
Superintendência de Listagem e Supervisão de Emissores
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
A Cemig Geração e Transmissão S.A. (“Cemig GT” ou “Companhia”), em resposta ao Ofício
nº 800/2019-SLS, de 04/09/2019, informa que está permanentemente avaliando alternativas,
nos mercados nacional e internacional, para melhorar sua estrutura de capital, alongar seu perfil
de endividamento e reduzir o custo da sua dívida.
Porém, até o presente momento, não há qualquer deliberação no âmbito da governança
corporativa da Companhia de captar recursos no mercado de crédito ou de capitais com o
propósito de efetuar a recompra, parcial ou total, de Eurobonds emitidos em 2017, com
vencimento em 2024. Assim, a Companhia esclarece que não há informação que, à luz da
Instrução CVM 358/2002, justifique a divulgação ao mercado de Fato Relevante.
Na oportunidade, a Companhia reitera seu compromisso com a transparência e com as melhores
práticas de divulgação ao mercado.
Belo Horizonte, 04 de setembro de 2019.
Maurício Fernandes Leonardo Júnior
Diretor de Finanças e Relações com Investidores

