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Exttrato da ata
a da 524ª reeunião do Conselho
C
de
d Administtração.
Data / h
hora: 06-122-2011, às 9 horas.
Local: S
Sede social, na Av. Barbacena, 1.2200, 21° an
ndar, em Bello Horizonte
te-MG.
Mesa: P
Presidente: Dorothea Fonseca
F
Furrquim Wern
neck
S
Secretária: Anamaria
A
Pugedo
P
Fradde Barros.
Sumáriio dos fatoss ocorridos:
I- A Prresidente indagou aos Conselheiro
C
os presentess se havia conflito
c
de iinteresse deeles com ass
matériass da ordem
m do dia, ten
ndo todos sse manifesttado negativ
vamente à eexistência de
d qualquerr
conflitoo neste sentiido.
II- A Prresidente infformou que as matériass foram exaaminadas peelo Comitê dde Finançass, Auditoriaa
e Riscoss do Consellho de Adm
ministração, ttendo sido recomendad
r
da a aprovaçção das messmas.
III- O C
Conselho aprovou a ata desta reuniião.
Conselho auutorizou:
IV- O C
1- a) a abertura de
d Processo
o Administtrativo de Inexigibilid
dade de Liicitação, beem como a
contrataação do BB-Banco de Investiment
I
to S.A., Ban
nco Bradescco-BBI S.A
A., Banco BTG Pactuall
S.A., Banco Itaú BBA
B
S.A., HSBC Corrretora de Títulos
T
e Valores
V
Mobbiliários S.A
A. e Bancoo
Votoranntim S.A. coomo coordeenadores da 4ª emissão
o de notas prromissóriass comerciaiss da Cemig,,
sob o reegime de gaarantia firme de subscrrição, com esforços
e
restritos de coolocação nos termos daa
Instruçãão da Comiissão de Vaalores Mobiiliários - CV
VM nº 476/2009; b) a contrataçãão de bancoo
mandatáário e agentte custodian
nte da 4ª em
missão de no
otas promisssórias; c) a realização do registroo
da emisssão para diistribuição no
n mercadoo primário e para negociação no m
mercado seccundário naa
CETIP – Mercadoos Organizaados; e, d) o pagameento de todos os demaais custos inerentes e
indispennsáveis à effetivação daa emissão;
2- a) a quarta emisssão de notaas promissórrias comerciais da Cemiig (Notas Prromissórias e Emissora,,
respectivvamente) paara distribu
uição públicca, com esfforços restritos de coloocação, nos termos daa
Instruçãão da Comisssão de Valorres Mobiliárrios - CVM nº
n 476/2009, conforme aalterada, da Instrução
I
daa
CVM nº 134, de 01-11-1990, conforme
c
allterada, e deemais regulaamentações aplicáveis, tendo comoo
público alvo exclussivamente in
nvestidores qqualificados,, assim definidos nos teermos do arrtigo 109 daa
Instruçãão da CVM nº
n 409/2004,, conforme aalterada, com
mbinado com
m o artigo 4ºº da Instruçãão CVM 4766
(Investiddores Qualifficados), obeedecidas as seguintes caaracterísticass: Emissora: Companhiaa Energéticaa
de Minaas Gerais - Cemig;
C
Coord
denador Líde
der: BB-Bancco de Investiimento S.A.;; Coordenad
dores: Bancoo
Bradesco BBI S.A.,, Banco BT
TG Pactual S
S.A., Banco Itaú BBA S.A.,
S
HSBC
C Corretora de
d Títulos e
Valores Mobiliárioss S.A. e Bancco Votorantiim S.A., bem
m como outrras instituiçõões financeirras indicadass
pelo Cooordenador Líder
L
em com
mum acordoo com os Co
oordenadorees e aprovaddas pela Emiissora comoo
resultadoo de eventuual processo
o de sindicaalização; Deestinação do
os recursos:: aquisição de ativos e
recompoosição do Caaixa em funçção de invesstimentos reaalizados; Vo
olume da em
missão: até seeis bilhões e
quinhenntos milhões de reais; Nú
úmero de sérries: única; Valor
V
nomin
nal unitário: ddez milhõess de reais, naa
data da eemissão; Quuantidade de Notas Prom
missórias: atéé seiscentas e cinquenta;; Procedimen
nto e regimee
de coloccação: a disttribuição serrá pública, ccom esforçoss restritos dee colocação,, em mercad
do de balcãoo
organizaado, adminisstrado e operracionalizadoo pela CETIIP S.A. – Meercados Orga
ganizados, so
ob regime dee

garantiaa firme de suubscrição peelo Coordennador Líder e pelos Coo
ordenadores;; Forma: serrão emitidass
fisicameente sob a forma nomiinativa e caartular e ficcarão deposiitadas juntoo ao banco mandatário,,
instituiçãão financeirra habilitada à prestação de serviços de custódiaa, e circularãão por endossso em pretoo
de mera transferênciia de titularid
dade. Para toodos os fins de direito, a titularidadee das Notas Promissórias
P
s
será com
mprovada pela
p
respectiiva cártula. Adicionalm
mente, para as
a Notas Prromissórias custodiadass
eletroniccamente na CETIP, a titularidadee das Notass Promissórias será com
mprovada pelo
p
extratoo
expedidoo pela CET
TIP em nome do respecttivo titular; Data da em
missão: data da efetiva subscrição
s
e
integraliização das Notas
N
Promissórias, a seer definida; Preço
P
da sub
bscrição: a ssubscrição dar-se-á
d
peloo
respectivvo valor noominal unittário; Proceddimento de subscrição e integraliização: a subscrição e
integraliização das Notas
N
Promisssórias serãoo realizadas de acordo co
om os proceedimentos ad
dotados pelaa
CETIP ppor meio do SDT – Mód
dulo de Distrribuição. As Notas Prom
missórias serãão integralizzadas à vista,,
no ato dde subscriçãoo, em moedaa corrente naacional, de accordo com as
a normas dee liquidação aplicáveis à
CETIP, dentro do prazo
p
de colo
ocação e disttribuição pú
ública das No
otas Promisssórias, de accordo com o
Contratoo de Estrutur
uração, Coordenação e D
Distribuição Pública, com
m Esforços R
Restritos dee Colocação,,
sob o Reegime de Gaarantia Firm
me de Subscriição, de Nottas Promissó
órias Comercciais da Quaarta Emissãoo
da Emisssora; Prazo e vencimen
nto: terão prrazo de até trezentos
t
e sessenta
s
diass a contar da
d respectivaa
data de emissão, obbservado qu
ue todas terrão a mesm
ma data de vencimento;
v
Remuneraçção: o valorr
nominall unitário daas Notas Pro
omissórias nãão será atuaalizado moneetariamente. As Notas Promissórias
P
s
farão juss ao pagameento de juross remuneratóórios corresp
pondentes à taxa de 106,,00% da tax
xa média doss
depósitoos interfinancceiros de um
m dia – DI (T
Taxa DI), ov
ver extra-grup
po, expressaa na forma percentual aoo
ano, basse duzentos e cinquentaa e dois diass úteis, calcculada e divu
ulgada diariiamente pelaa CETIP noo
informattivo diário disponível
d
em
e sua páginna na Intern
net (http://w
www.cetip.coom.br). A Remuneração
R
o
será callculada de forma
f
expon
nencial e ccumulativa “pro
“
rata tempore” porr dias úteis decorridos,,
incidentte sobre o valor
v
nominaal unitário dde cada Nota Promissó
ória desde a data de em
missão até a
respectivva data do vencimento,
v
resgate anteecipado ou vencimento
v
antecipado em razão daa ocorrênciaa
de uma das hipótesees de inadim
mplemento, coonforme os critérios deffinidos no “C
Caderno de Fórmulas
F
dee
Notas C
Comerciais e Obrigações – Cetip21”,, disponível para
p consultta no site meencionado an
nteriormentee
e que coonstarão das cártulas dass Notas Prom
missórias. O Coordenad
dor Líder e oos Coordenaadores, a seuu
exclusivvo critério, poderão
p
reallizar a emisssão por meiio da utilizaação do proccedimento de
d coleta dee
intençõees de investiimento, observada a taxxa de 106,0
00% da Tax
xa DI (“bookkbuilding” de
d volume)..
Pagamennto da remuuneração: seerá paga em uma única parcela, na data do venncimento ou
u na data doo
resgate aantecipado das
d Notas Promissórias
P
n data do vencimento aantecipado em
e razão daa
ou ainda na
ocorrênccia de uma das hipótesses de inadiimplemento descritas nas
n cártulas; Amortizaçãão do valorr
nominall unitário: um
ma única parrcela, na dataa do vencim
mento ou na data
d do resgaate antecipad
do das Notass
Promissórias ou aindda na data do
d venciment
nto antecipad
do em razão da ocorrênccia de uma das
d hipótesess
de inadiimplemento descritas naas cártulas; C
Colocação e negociação: serão regisstradas para distribuiçãoo
no merrcado primáário e paraa negociaçãoo no merccado secund
dário, obserrvados os requisitos
r
e
procedim
mentos prevvistos na Insttrução CVM
M 476, no SD
DT – Módulo de Distribbuição e no CETIP21 –
Títulos e Valores Mobiliárioss, ambos addministradoss e operaciionalizados pela CETIIP, sendo a
distribuiição e as negociações
n
s liquidadass financeiram
mente e ass Notas Prromissórias custodiadass
eletroniccamente naa CETIP; Garantia:
G
nã
não contarão
o com quaalquer tipo de garantiia ou aval;;
Repactuuação: não haaverá; Resgaate antecipaddo facultativ
vo: a Emisso
ora poderá reesgatar anteccipadamentee
as Notass Promissóriias, a partir de trinta diaas contados da respectiv
va data da eemissão, no todo ou em
m
parte, m
mediante o pagamento do valor nom
minal unitário
o acrescido da remunerração, calcullada desde a
data da eemissão até a data do efe
fetivo resgatee, nos termos da legislaçção aplicávell, notificando
o a CETIP e
os titularres das Notaas Promissórrias com cincco dias úteiss de antecedêência, sem o pagamento de qualquerr
prêmio aos titularess das Notass Promissóri
rias. No casso de resgatte antecipaddo parcial, o mesmo see
realizaráá mediante sorteio nos termos doo parágrafo 4º do artigo 7º da Insstrução CVM
M 134. Aoo
subscrevver e integraalizar ou adq
quirir em m
mercado secu
undário a No
ota Promissóória, o titulaar concederáá
expressaa e antecipaddamente a su
ua anuência de forma irrretratável e irrevogável aao resgate an
ntecipado daa
Nota Prromissória de
d forma unilateral pelaa Emissora, nos termos da Instruçãão CVM 134; Local dee
pagamennto: os pagaamentos serãão realizadoss em conforrmidade com
m os procediimentos da CETIP,
C
paraa

as Notaas Promissórrias custodiiadas eletronnicamente no
n CETIP21
1, ou, para os titularess das Notass
Promissórias que não
n estivereem vinculaddas ao refeerido sistem
ma, na sedee da Emisssora ou em
m
conform
midade com os procedim
mentos do baanco mandattário; Prorro
ogação dos pprazos: conssiderar-se-ãoo
automatticamente prrorrogadas as
a datas de pagamento de qualquerr obrigação até o primeiro dia útill
subsequuente, se a data
d de venciimento da re
respectiva ob
brigação coincidir com dia em que não houverr
expediennte comerciaal ou bancárrio na sede da Emissoraa, sem qualq
quer acréscim
mo aos valo
ores a serem
m
pagos, rressalvados os
o casos cujos pagamenntos devam ser
s realizado
os por meio da CETIP, hipótese em
m
que som
mente haveráá prorrogaçãão quando a data de pag
gamento da respectiva oobrigação co
oincidir com
m
sábado, domingo ou
o feriado nacional; Venncimento an
ntecipado: os
o titulares ddas Notas Promissórias
P
s
poderão declarar auutomática e antecipadam
mente vencid
das todas ass obrigaçõess decorrentees das Notass
nto pela Emi
missora do vaalor nominall
Promissórias de quee sejam deteentores e exiigir o imediaato pagamen
unitário das Notas Promissórias
P
s acrescido dda Remunerração, calcullada “pro raata tempore””, a partir daa
da à sede daa
data da emissão, meediante cartaa protocoladda ou carta com aviso dee recebimentto endereçad
Emissorra, na ocorrêência de quallquer uma daas seguintes hipóteses dee inadimplem
mento: (i) deecretação dee
falência,, ou dissoluçção e/ou liqu
uidação da E
Emissora, ou
u pedido de recuperação
r
judicial ou extrajudicial
e
l
da Emisssora ou peddido de falên
ncia formulaado pela Em
missora; ou, ainda,
a
qualqquer evento análogo
a
quee
caracteriize estado dee insolvênciaa da Emissorra, incluindo
o acordo com
m credores, nnos termos da
d legislaçãoo
aplicáveel; (ii) protessto legítimo e reiterado dde títulos con
ntra a Emissora, cujo vaalor não pago
o, individuall
ou agreggado, ultrapaasse cinquen
nta milhões de reais ou seu equivallente em ouutras moedass, salvo se o
protesto tiver sido efetuado
e
porr erro ou máá-fé de terceeiros, desde que validam
mente comp
provado pelaa
Emissorra, bem com
mo se for suspenso, canceelado ou ain
nda se for vaalidamente ccontestado em juízo, em
m
qualquerr hipótese, no
n prazo mááximo de trinnta dias conttados da datta do vencim
mento da obrrigação; (iii))
vencimeento antecipaado de qualq
quer obrigaçção pecuniárria da Emisssora, decorreente de inad
dimplementoo
em obriggação de paggar qualquerr valor indivvidual ou agrregado, supeerior a cinqueenta milhõess de reais ouu
seu equuivalente em
m outras moeedas; (iv) m
mudança, traansferência ou
o a cessãoo, direta ou indireta, doo
controlee acionário da Emissora, sem a prrévia anuên
ncia dos titu
ulares das N
Notas Promiissórias quee
represenntem 75%, no
n mínimo, das
d Notas Prromissórias em circulaçãão, salvo se por determiinação legal;;
(v) incoorporação da
d Emissoraa por outraa empresa, cisão ou fusão
f
da E
Emissora, saalvo se porr
determinnação legal; (vi) privatizzação da Em
missora; (vii) término, porr qualquer m
motivo, de qu
uaisquer doss
contratoos de concesssão detidos pela
p Emissorra que representem impaacto materiaal adverso naa capacidadee
de pagam
mento da Em
missora; ou, (viii) inadim
mplemento injustificado
i
pela Emissoora, ou faltaa de medidass
legais e//ou judiciaiss requeridas para o nãoo pagamento
o de qualqueer dívida ouu qualquer obrigação
o
dee
pagar, seegundo quallquer acordo
o do qual sejaa parte como
o mutuária ou
o avalista, ccujo valor, in
ndividual ouu
agregadoo, seja superrior a cinqueenta milhõess de reaisou seu equivaleente em outrras moedas. Para fins doo
dispostoo no subitem
m (vi) acima,, entende-see por privatizzação a hipó
ótese na quaal o atual con
ntrolador daa
Emissorra, o Governno de Minass Gerais, dirreta ou indirretamente, deixe
d
de deteer o equivallente a, peloo
menos, 50% mais uma
u
ação do
d total das ações repreesentativas do
d capital vvotante da Emissora.
E
A
ocorrênccia de quaisquer dos ev
ventos indicaados nos sub
bitens (i) e (iii) acima aacarretará o vencimentoo
antecipaado imediatoo das Notas Promissóriaas, independ
dentemente de
d aviso ou notificação,, judicial ouu
extrajuddicial e qualqquer consultta aos titularres das Notaas Promissórrias. Na ocor
orrência de qualquer
q
doss
demais eeventos indicados nos su
ubitens acim
ma, deverá seer convocadaa, dentro de quarenta e oito
o horas daa
data em que qualqueer dos titularres das Notaas Promissórrias tomar co
onhecimentoo do evento, Assembleiaa
Geral doos titulares das Notas Promissórias
P
s para delib
berar acerca da não decclaração do vencimentoo
antecipaado das Notaas Promissó
órias, que deeverá ser deefinida por titulares de N
Notas Prom
missórias quee
represenntem, no mínnimo, dois terços
t
das N
Notas Promissórias em circulação
c
dda emissão. Em caso dee
vencimeento antecipaado das Notas Promissóórias, a Emisssora obriga--se a pagar to
todos os valo
ores devidoss
e cumprrir todas as demais obriigações prevvistas nos teermos das cáártulas das N
Notas Prom
missórias, em
m
qualquerr caso, no prrazo de até trrês dias úteiis contados do
d recebimen
nto, pela Em
missora, da comunicaçãoo
escrita ssobre a ocorrrência de um
ma das hipóóteses de inaadimplementto; b) a celeb
ebração dos documentoss
indispennsáveis à citada
c
emissão após a conclusão
o do devid
do processoo de licitaação ou dee
dispensaa/inexigibiliddade, tais co
omo: Contraato de Estru
uturação, Co
oordenação e Distribuiçção Pública,,
com Esforços Restrritos de Colocação, sobb o Regimee de Garanttia Firme dee Subscrição
o, de Notass

Promissórias Comerrciais da Qu
uarta Emissãão da Emissora; Cártulaas; e, contratto de banco mandatário,,
bem com
mo outros contratos
c
necessários à realização da
d presente emissão, deevidamente examinadoss
pela áreaa jurídica e que
q não onerrem a operaçção; e, c) a prática
p
de tod
dos os atos nnecessários para
p efetivarr
as delibeerações aquii citadas;
3- a) pprestação dee garantia fidejussóriaa pela Cem
mig no âmb
bito da quaarta emissãão de notass
promisssórias comeerciais da Cemig
C
D (N
Notas Prom
missórias e Emissora, respectivam
mente) paraa
distribuuição pública, com esfo
orços restrittos de coloccação, nos termos
t
da IInstrução daa Comissãoo
de Valoores Mobilliários - CV
VM nº 4766/2009, con
nforme alteerada, da IInstrução da CVM nºº
134/19990, conform
me alterada,, e demais regulamenttações apliccáveis, tenddo como pú
úblico alvoo
exclusivvamente invvestidores qualificados
q
s, assim defi
finidos nos termos
t
do aartigo 109 da
d Instruçãoo
da CVM
M nº 409/20004, conforrme alteradda, combinaado com o artigo 4º daa Instrução CVM 4766
(Investidores Quaalificados), obedecidaas as seg
guintes carracterísticass: Emissorra: Cemigg
Distribuuição S.A. - Cemig
g D; Coorrdenador Líder:
L
BB-Banco dee Investimento S.A.;;
Coordennadores: Baanco Bradesco BBI S..A., Banco BTG Pactu
ual S.A. e B
Banco Itaú BBA S.A.,,
financeirass indicadas pelo Coord
bem com
mo outras instituições
i
denador Lídder em com
mum acordoo
com oss Coordenaddores e aprrovadas peela Emissorra como resultado de eventual processo
p
dee
sindicallização; Garrantia: as Notas
N
Promiissórias e to
odas as obriigações delaas resultantes contarãoo
com a garantia coorporativa da
d Cemig ppor meio de
d aval aposto nas cárrtulas; Desttinação doss
recursoss: reforço de
d capital de
d giro; Voolume da emissão:
e
cem milhões de reais; Número
N
dee
séries: úúnica; Valoor nominal unitário:
u
dooze milhões e quinhenttos mil reaiis, na data da
d emissão;;
Quantiddade de Nottas Promissó
órias: oito; P
Procedimen
nto e regimee de colocaçção: a distriibuição seráá
pública,, com esforrços restrito
os de colocaação, em mercado
m
de balcão
b
orgaanizado adm
ministrado e
operacioonalizado pela
p
CETIP
P S.A. – Meercados Org
ganizados, sob regimee de garantia firme dee
subscriçção pelo Cooordenador Líder e peelos Coordeenadores; Fo
orma: serãoo emitidas fisicamentee
sob a foorma nominnativa e carrtular e ficaarão deposittadas junto ao banco m
mandatário,, instituiçãoo
financeiira habilitadda à prestaçção de servviços de cusstódia, e cirrcularão porr endosso em
e preto dee
mera trransferênciaa de titularridade. Parra todos oss fins de direito,
d
a tititularidade das Notass
Promisssórias seráá comprovaada pela respectiva cártula. Adicionalme
A
ente, para as Notass
Promisssórias custoodiadas eletrronicamentee na CETIP
P, a titularid
dade das No
Notas Promisssórias seráá
comprovada pelo extrato
e
expeedido pela C
CETIP em nome
n
do respectivo titu
tular; Data da
d emissão::
otas Promisssórias, a sser definidaa; Preço dee
data daa efetiva suubscrição e integralizaação das No
subscriçção: a subsscrição darr-se-á pelo respectivo
o valor nom
minal unitáário; Proced
dimento dee
subscriçção e integralização: a subscrição e integralização das No
otas Promisssórias serão
o realizadass
de acorrdo com os
o procedim
mentos adottados pela CETIP po
or meio doo SDT – Módulo
M
dee
Distribuuição. As Notas
N
Promisssórias serãoo integralizzadas à vistaa, no ato de subscrição,, em moedaa
correntee nacional, de acordo
o com as normas dee liquidação
o aplicáveiis à CETIP
P; Prazo e
vencimeento: terão prazo de vencimento
v
o de até treezentos e seessenta diass a contar da data daa
emissãoo; Remunerração: o valor nominaal unitário das
d Notas Promissória
P
as não seráá atualizadoo
monetarriamente. As
A Notas Promissória
P
as farão ju
us ao pagaamento de juros rem
muneratórioss
correspoondentes à taxa
t
de 106
6,00% da taxxa média do
os depósitos interfinannceiros de um
m dia – DI,,
over exxtra-grupo, expressa
e
naa forma perrcentual ao ano, base duzentos e cinquenta e dois diass
úteis, caalculada e divulgada diariamente
d
e pela CETIP no inforrmativo diáário disponível em suaa
página na Internnet (http://w
www.cetip.ccom.br). A remuneraação será calculada de formaa
exponenncial e cum
mulativa “prro rata temppore” por dias
d úteis deecorridos, inncidente so
obre o valorr
nominall unitário de
d cada Nota Promissóória desde a data da emissão
e
atéé a respectiiva data doo
vencimeento, resgatte antecipad
do ou venciimento anteecipado em razão da oocorrência de
d uma dass
hipótesees de inadim
mplemento, conforme oos critérios definidos no
o “Cadernoo de Fórmulas de Notass
Comercciais e Obriggações – Ceetip21”, dispponível parra consulta no
n site menncionado anteriormentee
e que coonstarão daas cártulas das
d Notas P
Promissóriass. Pagamen
nto da remun
uneração: seerá paga em
m
uma únnica parcela, na data do vencim
mento ou na data do
o resgate aantecipado das Notass
Promisssórias ou aiinda na datta do vencim
mento anteecipado em razão da oocorrência de
d uma dass

hipótesees de inadim
mplemento descritas naas cártulas; Amortizaçãão do valor nominal un
nitário: umaa
única paarcela, na data do venccimento ou nna data do resgate
r
antecipado das Notas Prom
missórias ouu
ainda nna data do vencimento
o antecipaddo em razãão da ocorrrência de uuma das hiipóteses dee
inadimpplemento descritas
d
nas cártulass; Colocação e nego
ociação: seerão registtradas paraa
distribuuição no meercado prim
mário e parra negociaçção no merrcado secunndário, obsservados oss
requisitoos e proceddimentos preevistos na Innstrução CV
VM 476, no
o SDT – Móódulo de Distribuição e
no CET
TIP21 – Títtulos e Vallores Mobi liários, amb
bos administrados e ooperacionaliizados pelaa
CETIP, sendo a distribuiçãão e as nnegociaçõess liquidadaas financeir
iramente e as Notass
Promisssórias custodiadas eletronicamennte na CE
ETIP; Repactuação: não haverá; Resgatee
antecipaado facultattivo: a Emissora podeerá resgatarr antecipadaamente as N
Notas Prom
missórias, a
partir dee trinta diass contados da
d data da eemissão, no todo ou em
m parte, meddiante o pag
gamento doo
valor noominal unitáário acrescido da remun
uneração, caalculada desde a data daa emissão até a data doo
efetivo resgate, noss termos daa legislação aplicável, notificando
n
a CETIP e os titularess das Notass
Promisssórias com cinco dias úteis de anntecedência, sem o pag
gamento dee qualquer prêmio aoss
titularess das Notass Promissórrias. No casso de resgaate antecipado parcial, o mesmo se
s realizaráá
mediantte sorteio noos termos do parágrafoo 4º do artig
go 7º da Insttrução CVM
M 134. Ao subscrever e
integralizar ou adqquirir em meercado secuundário a No
ota Promisssória, o titullar concedeerá expressaa
e anteciipadamente a sua anuêência de forrma irretrattável e irrev
vogável ao resgate anttecipado daa
Nota Prromissória de
d forma un
nilateral pella Emissoraa, nos termo
os da Instruução CVM 134; Locall
de pagaamento: os pagamento
os serão reealizados em
m conformidade com os procedimentos daa
CETIP, para as Notas
N
Prom
missórias cuustodiadas eletronicam
mente no C
CETIP21, ou,
o para oss
titularess das Notass Promissórrias que nãoo estiverem
m vinculadass ao referiddo sistema, na sede daa
Emissorra ou em conformidad
c
de com os procedimen
ntos do ban
nco mandattário; Prorrogação doss
prazos: considerarr-se-ão auto
omaticamennte prorrog
gadas as daatas de pag
agamento de
d qualquerr
obrigaçãão, até o prrimeiro dia útil subsequ
quente, se a data de ven
ncimento daa respectivaa obrigaçãoo
coincidiir com dia em que não houver exxpediente comercial
c
ou
o bancário na sede daa Emissora,,
sem quualquer acrééscimo aos valores a serem pagos, ressalvaados os cassos cujos pagamentos
p
s
devam sser realizados por meio
o da CETIP , hipótese em
e que somente haveráá prorrogaçãão quando a
data de pagamentoo da respectiva obrigaçção coincidiir com sábado, dominggo ou feriad
do nacional;;
Vencim
mento antecipado: os titulares
t
daas Notas Promissóriass poderão ddeclarar au
utomática e
antecipaadamente vencidas tod
das as obrig ações decorrrentes das Notas Prom
missórias dee que sejam
m
detentorres e exigirr o imediato pagament
nto pela Em
missora do valor
v
nominnal unitário
o das Notass
Promisssórias acresscido da reemuneraçãoo, calculadaa “pro rataa tempore”,, a partir da
d data daa
emissãoo, mediante carta proto
ocolada ou carta com aviso de reecebimento endereçadaa à sede daa
Emissorra, na ocorrrência de qualquer uuma das seguintes hiipóteses dee inadimpleemento: (i))
decretaçção de falêência, ou dissolução
d
ee/ou liquidaação da Em
missora e/oou da Garaantidora, ouu
pedido de recuperaação judiciaal ou extrajuudicial ou pedido
p
de falência
f
form
rmulado pella Emissoraa
e/ou pella Garantidoora; ou, ain
nda, qualqueer evento an
nálogo que caracterize estado de insolvência,
i
,
incluinddo acordo com credorres, nos terrmos da leegislação ap
plicável; (iii) protesto legítimo e
reiteraddo de títuloos contra a Emissora e/ou contrra a Garanttidora, cujoo valor, ind
dividual ouu
agregaddo, não pagoo ultrapassee cinquenta milhões dee reais ou seeu equivalennte em outrras moedas,,
salvo see o protestoo tiver sido
o efetuado ppor erro ou
u má-fé de terceiros, ddesde que validamente
v
e
comprovado pela Emissora e/ou pela Garantidorra, conform
me aplicáveel, bem co
omo se forr
suspensso, canceladdo ou ainda se for validdamente co
ontestado em
m juízo, em
m qualquer hipótese,
h
noo
prazo m
máximo de trinta dias contados dda data de vencimento
o da obrigaação; (iii) vencimento
v
o
antecipaado de quaalquer obrig
gação pecunniária da Emissora
E
e/o
ou da Garaantidora deccorrente dee
inadimpplemento em
m obrigaçãão de pagaar qualquerr valor ind
dividual ouu agregado superior a
cinquennta milhões de reais ou seu equivaalente em ou
utras moedaas; (iv) muddança, transsferência ouu
a cessãoo, direta ou indireta, do
o controle aacionário daa Emissora e/ou
e
da Garrantidora, seem a préviaa
anuênciia dos titulaares das Notas
N
Promiissórias quee representeem 75%, nno mínimo, das Notass
Promisssórias em ciirculação, salvo se porr determinaçção legal; (v
v) incorporaação da Em
missora e/ouu
da Garaantidora porr outra empresa, cisão ou fusão daa Emissora e/ou da Gaarantidora, salvo
s
se porr

determinação legaal ou regulaatória; (vi) privatizaçãão da Emissora e/ou da Garanttidora; (vii))
términoo, por qualqquer motivo
o, de quaisqquer dos co
ontratos de concessão detidos pella Emissoraa
e/ou pella Garantidoora que reprresentem im
mpacto mateerial adverso na capaciidade de pag
gamento daa
Emissorra e/ou da Garantidora
G
a; ou, (viii)) inadimplem
mento injusstificado peela Emissorra e/ou pelaa
Garantiddora, ou faalta de med
didas legaiss e/ou judiiciais requeeridas para o não pag
gamento dee
qualqueer dívida ouu qualquer obrigação de pagar, segundo
s
qualquer acorrdo do quall seja partee
como m
mutuária ou avalista, cu
ujo valor, inndividual ou
u agregado, seja superioor a cinquen
nta milhõess
de reaiss ou seu eqquivalente em
e outras m
moedas. Paara fins do disposto nno subitem (vi) acima,,
entendee-se por priivatização a hipótese na qual: a Garantido
ora, atual ccontroladoraa direta daa
Emissorra, deixe dee deter, direeta ou indirretamente, o equivalente a, pelo m
menos, 50%
% mais umaa
ação doo total das açções represeentativas doo capital vottante da Em
missora; e/ouu o Governo
o do Estadoo
de Minas Gerais, atual controlador da G
Garantidoraa deixe de deter, diretta ou indireetamente, o
equivaleente a, peloo menos, 50% mais uuma ação do
d total das ações reprresentativass do capitall
votante da Garantidora. A oco
orrência de quaisquer dos eventoss indicados nos subiten
ns (i) e (iii))
o antecipaddo imediato das Notas Promissóriaas, independentementee
acima aacarretará o vencimento
de avisoo ou notificação, judiicial ou exttrajudicial e qualquer consulta aoos titulares das Notass
Promisssórias. Na ocorrência de qualqueer dos dem
mais eventos indicadoss nos demaais subitenss
acima, deverá ser convocadaa, dentro dee quarenta e oito horaas da data em que qu
ualquer doss
titularess das Notass Promissórrias tomar cconhecimen
nto do evento, assemblleia geral dos
d titularess
das Nottas Promisssórias para deliberar accerca da nãão declaraçãão do venciimento anteecipado dass
Notas P
Promissóriass, que deverrá ser definiida por titullares de Nottas Promisssórias que reepresentem,,
no míniimo dois terrços das No
otas Promisssórias em circulação daa emissão; sse obrigand
do a Cemig,,
na qualiidade de devvedora solid
dária e prinncipal pagad
dora de todaas as obrigaçções decorrrentes dessaa
emissãoo, até sua finnal liquidaçção, pelas oobrigações assumidas.
a
A garantia fidejussóriaa é prestadaa
pela Ceemig em caaráter irrev
vogável e iirretratável e vigerá até o integrral cumprim
mento, pelaa
Emissorra, de todass as suas obrigações pprevistas naas cártulas; b) a celebrração dos documentos
d
s
necessáários à efetiivação da garantia
g
fideejussória su
upra citada, de maneirra que a gaarantia sejaa
existentte, válida e eficaz enqu
uanto não ccumpridas todas
t
as ob
brigações a serem assu
umidas pelaa
Emissorra, tais com
mo: Contraato de Estrruturação, Coordenaçãão e Distri
ribuição Pú
ública, com
m
Esforçoos Restritos de Colocaação, sob o Regime de
d Garantia Firme de Subscrição
o, de Notass
Promisssórias Comeerciais da Quarta
Q
Emisssão da Em
missora; Cártulas, bem como outro
os contratoss
necessáários à realiização da emissão, deevidamentee examinados pela áreea jurídica e que nãoo
onerem a operaçãoo; e, c) a práática de todoos os atos necessários
n
para efetivaar as deliberações aquii
consubsstanciadas;
e,
4- a) pprestação dee garantia fidejussóriaa pela Cem
mig no âmb
bito da quaarta emissãão de notass
promisssórias comeerciais da Cemig
C
GT ((Notas Prom
missórias e Emissora, respectivam
mente) paraa
distribuuição públicca com esfo
orços restritoos de coloccação, nos termos
t
da IInstrução daa Comissãoo
de Valoores Mobilliários - CV
VM nº 4766/2009, con
nforme alteerada, da IInstrução da CVM nºº
134/19990, conform
me alterada,, e demais regulamenttações apliccáveis, tenddo como pú
úblico alvoo
exclusivvamente invvestidores qualificados
q
s, assim defi
finidos nos termos
t
do aartigo 109 da
d Instruçãoo
da CVM
M nº 409/20004, conforrme alteradda, combinaado com o artigo 4º daa Instrução CVM 4766
(Investidores Qualiificados), obedecidas aas seguintess característticas: Emisssora: Cemig
g Geração e
Transm
missão S.A. - Cemig GT;
G Coorddenador Líd
der: HSBC Corretora de Títulos e Valoress
Mobiliáários S.A.; Coordenado
C
ores: Banco BTG Pactu
ual S.A. e Banco
B
do Noordeste do Brasil
B
S.A.,,
bem com
mo outras instituições
i
financeirass indicadas pelo Coord
denador Lídder em com
mum acordoo
com oss Coordenaddores e aprrovadas peela Emissorra como resultado de eventual processo
p
dee
sindicallização; Gaarantidora: as notas ppromissóriaas e todas as obrigaçções delas resultantess
contarãoo com a garrantia corpo
orativa da C
Cemig por meio
m
de avaal aposto naas cártulas; Destinaçãoo
dos recuursos: pagam
mento de parte da díviida correspo
ondente à primeira
p
séri
rie da segun
nda emissãoo
de debêêntures simpples da Emissora, vinceenda em 15-01-2012; Volume
V
da emissão: um
m bilhão dee
reais; N
Número de séries:
s
únicaa; Valor nom
minal unitárrio: dez millhões de reaais na data da
d emissão;;

Quantiddade de Nootas Promissórias: cem
m; Procedim
mento e regime de collocação: a distribuição
d
o
será púública, com
m esforços restritos de colocaação, em mercado
m
dde balcão organizadoo
adminisstrado e operacionalizaado pela C
CETIP S.A. – Mercado
os Organizaados e sob regime dee
garantiaa firme de subscrição
s
pelos Coorrdenadores, de forma não
n solidáriia, no volum
me total daa
emissãoo, a ser exerrcida unicam
mente na hiipótese da demanda
d
do
os Investidoores Qualificcados pelass
Notas P
Promissóriaas não exceeder o limitte estabeleccido para a emissão aaté a data prevista
p
noo
respectiivo contratoo de colocaação para a subscrição e integralização das N
Notas Prom
missórias. O
compromisso de garantia firm
me é válido por cento e oitenta diias contadoos da data da
d proposta,,
sendo eeste prazo prorrogável
p
l a exclusivvo critério dos Coordenadores; FForma: serãão emitidass
fisicameente sob a forma cartu
ular e ficarrão depositaadas junto ao banco m
mandatário, instituiçãoo
financeiira habilitadda à prestaçção de servviços de cusstódia, e cirrcularão porr endosso em
e preto dee
mera trransferênciaa de titularridade. Parra todos oss fins de direito,
d
a tititularidade das Notass
Promisssórias seráá comprovaada pela respectiva cártula. Adicionalme
A
ente, para as Notass
Promisssórias custoodiadas eletrronicamentee na CETIP
P, a titularid
dade das No
Notas Promisssórias seráá
comprovada pelo extrato
e
expeedido pela C
CETIP em nome
n
do respectivo titu
tular; Data da
d emissão::
data daa efetiva suubscrição e integralizaação das No
otas Promisssórias, a sser definidaa; Preço dee
subscriçção: a subsscrição darr-se-á pelo respectivo
o valor nom
minal unitáário; Proced
dimento dee
subscriçção e integrralização: a subscrição das Notas Promissória
P
as serão reaalizadas de acordo
a
com
m
os procedimentos adotados
a
peela CETIP por meio do
d SDT - Módulo
M
de D
Distribuição
o. As Notass
Promisssórias serãoo integralizaadas à vista , no ato de subscrição,, em moedaa corrente nacional,
n
dee
acordo com as norrmas de liq
quidação applicáveis à CETIP;
C
Praazo e vencim
mento: terãão prazo dee
vencimeento de atéé cento e oitenta
o
dias a contar da
d data da emissão; R
Remuneraçãão: o valorr
nominall unitário daas Notas Prromissórias não será atu
ualizado. As
A Notas Proomissórias farão
f
jus aoo
pagameento de juroos remunerratórios corrrespondentees a: (i) daa data da eemissão atéé o 60º diaa
contadoo a partir da data da
d emissão,, exclusivee, 103,00%
% da taxa média doss depósitoss
interfinaanceiros dee um dia – DI, over exxtra-grupo, expressa na
n forma peercentual ao
o ano, basee
duzentoos e cinqueenta e doiss dias úteiss, calculadaa e divulgaada diariam
mente pela CETIP noo
informaativo diário disponível em sua pággina na Interrnet (http://w
www.cetip.ccom.br) (Taaxa DI); (ii))
a partir do 60º diaa, inclusive, até o 1200º dia, exclusive, contado a partiir da data da
d emissão,,
104,00%
% da Taxa DI;
D e, (iii) a partir do 120º dia, in
nclusive, atéé o 180º diaa, exclusivee, contado a
partir dda data da emissão, 105,00%
1
daa Taxa DI. A remun
neração seráá calculadaa de formaa
exponenncial e cum
mulativa “prro rata temppore” por dias
d úteis deecorridos, inncidente so
obre o valorr
nominall unitário de
d cada Nota Promissóória desde a data da emissão
e
atéé a respectiiva data doo
vencimeento, resgatte antecipad
do ou venciimento anteecipado em razão da oocorrência de
d uma dass
hipótesees de inadim
mplemento, conforme oos critérios definidos no
o “Cadernoo de Fórmulas de Notass
Comercciais e Obriggações – Ceetip21”, dispponível parra consulta no
n site menncionado anteriormentee
e que coonstarão daas cártulas das
d Notas P
Promissóriaas. Pagamen
nto da remuuneração: seerá paga noo
60º dia,, no 120º diia e no 180
0º dia, contaados a partiir da data da
d emissão; Amortizaçãão do valorr
nominall unitário: uma
u única parcela,
p
na ddata do venccimento ou na data do resgate anteecipado dass
Notas P
Promissóriass ou ainda na
n data do vencimento
o antecipado
o em razão da ocorrên
ncia de umaa
das hippóteses de inadimplemento desscritas nas cártulas; Colocação e negociaação: serãoo
registraddas para diistribuição no mercadoo primário e para neg
gociação noo mercado secundário,,
observaados os requuisitos e pro
ocedimentoss previstos na
n Instrução
o CVM 4766, no SDT – Módulo dee
Distribuuição e no CETIP
C
21 – Títulos e Valores Mobiliários,
M
ambos adm
ministrados e operadoss
pela CE
ETIP, senddo a distriibuição e as negociaações liquid
dadas e ass Notas Prromissóriass
custodiaadas eletroonicamente na CETIIP; Repacttuação: nãão haverá; Resgate antecipadoo
facultatiivo: a emissora poderáá resgatar anntecipadam
mente as Nottas Promiss órias, a parrtir de trintaa
dias conntados da daata da emissão, no toddo ou em paarte, median
nte o pagam
mento do vallor nominall
unitárioo acrescido da remuneeração, calcculada desd
de a data da
d emissão até a data do efetivoo
resgate, nos termoos da legisslação apliccável, notifficando a CETIP
C
e oos titulares das Notass
Promisssórias com cinco dias úteis de anntecedência, sem o pag
gamento dee qualquer prêmio aoss
titularess das Notass Promissórrias. No casso de resgaate antecipado parcial, o mesmo se
s realizaráá

mediantte sorteio noos termos do parágrafoo 4º do artig
go 7º da Insttrução CVM
M 134. Ao subscrever e
integralizar ou adquuirir em meercado secunndário a No
ota Promissó
ória o titulaar concederáá expressa e
antecipaadamente a sua anuên
ncia de form
ma irretratáável e irrev
vogável ao resgate anttecipado daa
Nota Prromissória de
d forma un
nilateral pella Emissoraa, nos termo
os da Instruução CVM 134; Locall
de pagaamento: os pagamento
os serão reealizados em
m conformidade com os procedimentos daa
CETIP, para as Notas
N
Promiissórias reggistradas no
o CETIP21,, ou, para oos titulares das Notass
Promisssórias que não
n estiverrem vinculaadas ao refferido sistem
ma, na sedee da Emisssora ou em
m
conform
midade com
m os procediimentos do banco man
ndatário; Pro
orrogação ddos prazos: considerar-se-ão auutomaticam
mente prorrogadas as daatas de pagaamento de qualquer
q
obrrigação, atéé o primeiroo
dia útil subsequentte, se a dataa do vencim
mento da resspectiva obrrigação coinncidir com dia em quee
não houuver expediente comerccial ou banccário na sed
de da Emisssora, sem qqualquer acrréscimo aoss
valores a serem pagos, ressalv
vados os cassos cujos paagamentos devam ser rrealizados por
p meio daa
CETIP, hipótese em
m que someente haverá prorrogaçãão quando a data do paagamento daa respectivaa
obrigaçãão coincidiir com sáb
bado, dominngo ou ferriado nacional; Vencim
mento anteecipado: oss
titularess das Notas Promissóriias poderãoo declarar au
utomática e antecipadaamente ven
ncidas todass
as obriggações decoorrentes dass Notas Proomissórias de
d que sejaam detentore
res e exigir o imediatoo
pagameento pela Emissora
E
do
o valor noominal unittário das Notas
N
Prom
missórias accrescido daa
remunerração, calcculada “pro
o rata temppore”, a partir
p
da daata da emi
missão, med
diante cartaa
protocolada ou cartta com avisso de recebiimento endeereçada à seede da Emisssora, na occorrência dee
qualqueer uma dass seguintess hipóteses de inadim
mplemento: (i) decrettação de faalência, ouu
dissoluçção e/ou liqquidação daa Emissora e/ou da Ceemig, ou pedido de reecuperação judicial ouu
extrajuddicial ou fallência form
mulado pela Emissora e/ou
e
pela Cemig; ou, aainda, qualq
quer eventoo
análogoo que caracterize estad
do de insolvvência, inclluindo acorrdo com creedores, noss termos daa
legislação aplicáveel; (ii) proteesto legítimoo e reiterad
do de títuloss contra a E
Emissora e/ou contra a
Cemig, cujo valor,, individuall ou agregaado, não pag
go ultrapasse cinquentta milhões de reais ouu
seu equuivalente em
m outras mo
oedas, salvoo se o proteesto tiver sid
do efetuadoo por erro ou
o má-fé dee
terceiros, desde que
q
validam
mente comp
mprovado peela Emisso
ora e/ou peela Cemig,, conformee
mo se for susspenso, canncelado ou ainda
a
se for validamentte contestad
do em juízo,,
aplicáveel, bem com
em quaalquer hipóttese, no prrazo máxim
mo de trintaa dias conttados da daata do venccimento daa
obrigaçãão; (iii) venncimento antecipado dde qualquerr obrigação pecuniáriaa da Emisso
ora e/ou daa
Cemig decorrente de inadim
mplemento eem obrigaçção de pag
gar qualqueer valor ind
dividual ouu
o seu equivalente em
m outras moedas;
m
(iv))
agregaddo superior a cinquenta milhões de reais ou
mudançça, transferêência ou a cessão, diretta ou indiretta, do contro
ole acionáriio da Emisssora e/ou daa
Cemig, sem a prévvia anuênciia dos titulaares das No
otas Promisssórias que representem
m 75%, noo
mínimoo, das Nottas Promisssórias em circulação
o, salvo se por detterminação legal; (v))
incorporação da Em
missora e/ou
u da Cemigg por outra empresa,
e
cisão ou fusãão da Emisssora e/ou daa
Cemig, salvo se poor determinação legal oou regulató
ória, ou se vinculada
v
à eventual trransferênciaa
da participação aciionária da Emissora
E
naa Transmissora Aliançaa de Energiaa Elétrica S.A.
S - Taesaa
Cemig, ou se
s relacionada a operaçção de swap
p de ativos (otimização
(
o societária)), ou, ainda,,
para a C
se não pprovocar a alteração do rating da Emissora e/ou
e
da Cem
mig existent
nte na data da
d emissão;;
(vi) privvatização da
d Emissoraa e/ou da Ceemig; (vii) término, po
or qualquerr motivo, dee quaisquerr
dos conntratos de concessão
c
detidos
d
pelaa Emissora e/ou pela Cemig quee representeem impactoo
materiall adverso na capacidade de ppagamento da Emisso
ora e/ou dda Cemig; ou, (viii))
inadimpplemento innjustificado pela Emisssora e/ou pela
p
Cemig, ou falta dde medidas legais e/ouu
judiciaiss requeridas para o nãão pagamennto de qualq
quer dívida ou qualqueer obrigação de pagar,,
segundoo qualquer acordo
a
do qual
q seja par
arte como mutuaria
m
ou avalista, cuj
ujo valor, in
ndividual ouu
agregaddo, seja supeerior a cinq
quenta milhõões de reaiss ou seu equ
uivalente em
m outras moedas. Paraa
fins do disposto noo subitem (v
vi) acima, eentende-se por
p privatizaação a hipóótese na quaal: a Cemig,,
E
deeixe de detter, direta ou indiretam
mente, o equ
uivalente a,,
atual coontroladora direta da Emissora,
pelo meenos, 50% mais umaa ação do ttotal das ações
a
representativas ddo capital votante daa
Emissorra; e/ou o Governo do
o Estado dde Minas Gerais,
G
atuall controladoor da Cemiig deixe dee
deter, ddireta ou inddiretamentee, o equivallente a, pello menos, 50%
5
mais uuma ação do
d total dass

ações rrepresentativvas do cap
pital votantee da Cemig. A ocorrrência de qquaisquer dos
d eventoss
indicadoos nos subiitens (i) e (iii) acima aacarretará o vencimentto antecipaddo imediato
o das Notass
Promisssórias, indeependentemeente de aviiso ou notifficação, jud
dicial ou exxtrajudicial e qualquerr
consultaa aos titulaares das No
otas Promisssórias. Na ocorrência de qualqueer dos demais eventoss
indicadoos nos dem
mais subitenss acima, deeverá ser co
onvocada, dentro de quuarenta e oiito horas daa
data em
m que qualquer dos tiitulares dass Notas Pro
omissórias tomar conh
nhecimento do evento,,
assemblleia geral doos titulares das Notas P
Promissóriaas para delib
berar acercaa da não declaração doo
vencimeento antecippado das Notas
N
Promiissórias, que deverá seer definida por titularees de Notass
Promisssórias que representem
r
m, no mínim
mo, dois terçços das Notas Promissóórias em cirrculação daa
emissãoo; se obriganndo a Cemig, na qualiddade de dev
vedora solidária e princcipal pagado
ora de todass
as obriggações decoorrentes desssa emissão,, até sua fin
nal liquidaçãão, pelas obbrigações asssumidas. A
garantiaa fidejussórria é prestad
da pela Cem
mig em carráter irrevog
gável e irret
etratável e vigerá
v
até o
integral cumprimennto, pela Emissora,
E
dee todas as suas obrigaações previsstas nas cártulas; b) a
celebraçção dos doocumentos necessários
à efetivaçção da garaantia fidejuussória suprracitada, dee
n
maneiraa que a gaarantia sejaa existente,, válida e eficaz enq
quanto nãoo cumpridaas todas ass
obrigaçõões a serem
m assumidaas pela Em
missora, com
mo: Contratto de Coord
rdenação, Colocação
C
e
Distribuuição Públicca, com Esfforços Restrritos de Collocação, sob
b o Regimee de Garantiia Firme dee
Subscriçção, de Nottas Promisssórias Comeerciais da 4ª Emissão da
d Emissoraa; Cártulas, bem comoo
outros ddevidamente examinad
dos pela áreea jurídica e que não onerem
o
a opperação; e, c) a práticaa
de todoss os atos neecessários paara efetivar as deliberaações aqui consubstanciiadas.
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