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, 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 o Conselho de
Administração aprovou, por unanimidade, a continuidade de sua participação no projeto
hidroelétrico de Santo Antônio, no percentual de 10%.
A avaliação do projeto, apresentada pela Diretoria Executiva, contempla condições de
atratividade alinhadas com a política de investimentos da Empresa, tanto do ponto de vista
econômico quanto do estratégico e comercial.
O Consórcio que constituiu a empresa de propósito específico Madeira Energia S.A. - Mesa, para
o gerenciamento da construção e operação do Empreendimento Hidroelétrico de Santo Antônio,
está avaliando outras oportunidades de investimentos na região, entre eles a Usina Hidroelétrica
de Jirau, prevista para ser licitada no início de 2008. Neste sentido, é importante que suas
estratégias comerciais e técnicas, utilizadas na vitoriosa participação no processo licitatório de
Santo Antonio, sejam mantidas em estrita confidencialidade.
Dada a complexidade da avaliação econômica do projeto, a empresa desautoriza inferências
veiculadas na imprensa acerca do retorno a ser obtido e informa que todos os esclarecimentos
serão fornecidos, através de teleconferência, tão logo os documentos pertinentes sejam redigidos e
aprovados pelo Conselho de Administração, respeitado o compromisso de confidencialidade de
informações e prazos para divulgação firmados com os sócios da SPE e do Consórcio.
Reiteramos o compromisso de crescer com rentabilidade e responsabilidade social, agregando
valor para nossos acionistas, conforme preconizado pelo Plano Diretor e, atendendo aos requisitos
de nossas práticas de governança corporativa, já reconhecidas pelo mercado investidor.
Belo Horizonte, 20 de dezembro de 2007.
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