COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

COMPANHIA ABERTA
CNPJ 17.155.730/0001-64
FATO RELEVANTE
A Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, Empresa de capital aberto,
com ações negociadas na Bovespa e nas Bolsas de Nova York e de Madri,
concessionária de serviço público, em atendimento ao compromisso de
implementar as melhores práticas de Governança Corporativa, vem a público
para informar, nos termos das Instruções CVM 358 de 03/01/2002 e 359 de
22/01/2002, que foi realizada, nesta data, a transferência das ações de
emissão da Light S.A. (“Light”) e da Lidil Comercial Ltda. (“Lidil”) de titularidade
da EDF International S.A. (“EDFI”) para a RME - Rio Minas Energia
Participações S.A (“RME”), na qual a Cemig detém participação de 25% (vinte
e cinco por cento) do capital social.
A RME, sociedade por ações, com sede na cidade e Estado do Rio de Janeiro,
na Avenida Rio Branco, 123, sala 1901 (parte), inscrita no CNPJ/MF sob o n°
07.925.628/0001-47 é uma sociedade de gestão de participações societárias
(holding), cujo objeto é investir em sociedades que atuem no setor elétrico.
Seus atuais acionistas são a Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG,
a Andrade Gutierrez Concessões S.A., a Pactual Energia Participações e a
Luce Brasil Fundo de Investimento em Participações (“Luce”), que adquiriu as
ações da RME até então detidas pela JLA Participações S.A.(“JLA”). Registrese que a Luce possui o mesmo controlador da JLA.
A operação envolveu a compra de 100.719.912.442 ações ordinárias de
emissão da Light e a totalidade das quotas representativas do capital social da
Lidil, sociedade que detém 5.584.685.447 ações ordinárias de emissão da
Light, resultando na transferência de um total de 106.304.597.889 ações
ordinárias de emissão da Light, representativas, nesta data, de 79,39% do
capital social total e votante da Light.
O preço total foi de R$ 697.953.064,46, correspondente a US$319.809.871,91,
pela compra de 106.304.597.889 ações ordinárias de emissão da Light, o que
representa um preço aproximado de R$6,56, correspondente a US$3,01 por
lote de 1.000 ações de emissão da Light. O preço foi integralmente pago pela
RME em dinheiro, nesta data, em que foram efetivamente transferidas as
ações.
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Ainda, nesta data, foi celebrado um aditivo ao Contrato de Compra e Venda de
Ações que dispõe que caso a RME aliene as ações de emissão da Light
adquiridas da EDFI no prazo de 1 ano, ela terá que pagar à EDFI 50% do valor
do lucro obtido com a venda destas ações, de acordo com os termos do aditivo
ao Contrato.
Adicionalmente, a RME, em data a ser anunciada, realizará uma oferta pública
de aquisição das ações em circulação de emissão da Light S.A., nos termos da
Lei nº 6.404/76, da Instrução CVM nº 361/2002 e do Regulamento do Novo
Mercado, com finalidade de assegurar aos outros acionistas da Light
tratamento igualitário àquele dado a EDFI.
A Light é uma sociedade holding que atua, indiretamente, no segmento de
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no território do Rio de
Janeiro. Desta forma, para a RME e seus acionistas, a operação de compra da
Light representa uma oportunidade de investimento em um mercado com
grande potencial de crescimento e que, atualmente, é o terceiro maior mercado
de distribuição de energia elétrica no país.

Belo Horizonte, 10 de agosto de 2006

Flávio Decat de Moura
Diretor de Finanças, Participações e de Relações com Investidores
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