Cemig Geração e Transmissão S.A.
CNPJ 06.981.176/0001-58 - NIRE 31300020550
Extrato da ata da 118ª reunião do Conselho de Administração.
Data, hora e local: 29-07-2010, às 12 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 12º
andar, ala B1, em Belo Horizonte-MG.
Mesa: Presidente: Djalma Bastos de Morais / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.
Sumário dos fatos ocorridos: I- O Presidente indagou aos Conselheiros presentes se havia
conflito de interesse deles com as matérias da pauta desta reunião, tendo todos se
manifestado negativamente à existência de qualquer conflito neste sentido. II- O Conselho
aprovou a ata desta reunião. III- O Conselho de Administração autorizou a celebração do
Instrumento Particular de Compra e Venda de Ações com a Light S.A.-Ligth, cujo objeto é
a aquisição de 49% das ações de emissão da Lightger S.A.-Lightger, a celebração do
Acordo de Acionistas com a Light, para reger as relações entre as Partes na Lightger; a
alteração do valor do empreendimento; o aporte na Lightger no valor de dezessete milhões,
duzentos e noventa e quatro mil, cento e dezoito reais; os aportes adicionais na Lightger no
valor de até vinte e sete milhões e duzentos mil reais até o final de 2010, caso ocorram
atrasos na liberação dos recursos, conforme cronograma do projeto; e, os votos favoráveis
do representante da Cemig GT nas Assembleias Gerais Extraordinárias e nas reuniões de
Conselho de Administração da Lightger que deliberarem sobre os referidos aumentos do
Capital Social e as respectivas alterações do seu Estatuto Social. Estes aportes de capital
deverão ser submetidos à próxima Assembleia Geral Ordinária da Cemig GT. IV- O
Conselho ratificou a adoção dos procedimentos necessários à inscrição e apresentação da
Garantia de Proposta para o Leilão nº 03/2010 da ANEEL, visando à contratação de
energia proveniente da Usina Hidrelétrica Colíder, em conjunto com a Ipueiras Energia
S.A.-Ipueiras; e, a concordância do representante da Companhia no Comitê Deliberativo
do Consórcio UHE Colíder, em reunião do citado Comitê realizada em 27-07-2010,
relativamente à ratificação da celebração do Pré-Contrato de EPC com a Construtora
Queiroz Galvão e Andritz Hydro Inepar do Brasil S.A.. Presenças: Conselheiros Djalma
Bastos de Morais, Aécio Ferreira da Cunha, Antônio Adriano Silva, Arcângelo Eustáquio
Torres Queiroz, Francelino Pereira dos Santos, Guy Maria Villela Paschoal, Maria Estela
Kubitschek Lopes, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Cezar Manoel de Medeiros e Marco
Antonio Rodrigues da Cunha; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.
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