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Sumário das principais deliberações
O Conselho de Administração da Companhia Energética de Minas Gerais, na 508ª reunião,
realizada em 15/04/2011, deliberou:
1. Celebração, como interveniente anuente, de termo aditivo a contrato de concessão do
serviço público de transmissão de energia elétrica.
2. Prestação de garantia corporativa para contratação de crédito.
3. Celebração de convênio de mútua cooperação / Cessão de empregada.
4. Celebração de convênio de mútua cooperação / Cessão de empregado.
5. Celebração de termo aditivo a contrato de utilização de cartão de crédito corporativo /
Rerratificação de CRCA.
6. Celebração de termo aditivo a contrato de serviços de fornecimento de vales
alimentação e refeição/lanche / Rerratificação de CRCA.
7. Contratação de serviços e celebração de termos aditivos a contratos de serviços de
fornecimento de material de escritório e suprimento de informática.
8. Nova alteração de limites de ultrapassagem de covenants financeiros do Estatuto
Social / Rerratificação da CRCA-019/2011, de 30-03-2011, visando:
a. alterar o percentual limite, em 2011, de meta constante do § 7º do artigo 11 do
Estatuto Social, atendido o que dispõe o § 9º do citado artigo: relação
consolidada de endividamento medida por dívida líquida / (dívida líquida +
patrimônio líquido), de 46% para 43%; e,
b. alterar a proposta encaminhada à Assembleia Geral Extraordinária, a realizarse em 12-05-2011, às 11 horas, visando modificar o percentual limite, em
2011, da meta constante da alínea “d” do § 7º do artigo 11 do Estatuto Social:
o montante consolidado dos recursos destinados a investimentos de capital e à
aquisição de quaisquer ativos, por exercício social, ao equivalente a de, no
máximo, 57% do LAJIDA (lucro antes de juros, impostos, depreciações e
amortização) da Companhia para, no máximo, 42% do LAJIDA da
Companhia, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA.
9. Inclusão na Convocação da Assembleia Geral Extraordinária de 12-05-2011, de
alteração na composição do Conselho de Administração, devido à renúncia ao cargo
do membro suplente do Conselho: Luiz Antônio Athayde Vasconcelos.
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