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Diretor de Relações com Investidores.
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 07/01/2020, sob o título “Cemig contrata banco
para vender sua participação de 21,7% na Taesa”, consta, entre outras informações, que:
1.
A Cemig contratou o Bank of America para a venda de sua fatia na Transmissora Aliança de
Energia Elétrica (Taesa);
2.
O mandato é de “avaliação estratégica” para a participação acionária – que pode ser feita por
transação de venda direta para outros players (inclusive para o outro acionista da Taesa, o grupo
colombiano ISA) ou acabar definindo a saída por oferta de ações.
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 08/01/2020, com a sua confirmação ou não,
bem como outras informações consideradas importantes.
Resposta da CEMIG
Prezada Senhora Carolina Souza Martins Almeida
Gerência de Listagem e Supervisão de Emissores
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
A Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG (“Cemig” ou “Companhia”), em resposta ao Ofício
nº 7/2020-SLS, de 07/01/2020, esclarece que está constantemente avaliando seu portfólio de ativos,
visando otimizar sua alocação de capital. Nesse sentido, a Companhia conta com o assessoramento de
instituições financeiras para acompanhar cada uma de suas participações. No caso específico dos ativos
citados na referida matéria, a Cemig informa que até a data de hoje não foi tomada nenhuma decisão
pelos seus órgãos de governança.
Na oportunidade, a Companhia reitera seu compromisso com a transparência e com as melhores práticas
de divulgação ao mercado, sempre que assim o exigirem as disposições legais e regulamentares.
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