COM
MPANHIA
A ENERGÉ
ÉTICA DE MINAS GE
ERAIS - CE
EMIG
COMP
PANHIA ABERTA
A
CNPJ 17.155.730
0/0001-64
NIR
RE 3130004
40127
FAT
TO RELEV
VANTE

A C
COMPANH
HIA ENER
RGÉTICA
A DE MIN
NAS GERA
AIS – CEM
MIG (“Cem
mig”),
com
mpanhia abeerta, com ações
a
negocciadas nas bolsas
b
de valores
v
de SSão Paulo, Nova
Iorqque e Madrri, vem a público
p
infoormar, nos termos da Instrução C
CVM nº 35
58 de
03//01/2002, coonforme altterada, à Coomissão de Valores Mo
obiliários - CVM, à BM&F
BO
OVESPA S.A
A. - Bolsa de Valoress, Mercadorrias e Futurros (“BM&FFBOVESPA
A”) e
ao mercado em
e geral que
q
a Tra nsmissora Aliança de
d Energiaa Elétrica S.A.
(“T
TAESA”), empresa
e
co
oligada da C
Cemig, celebrou, em 16 de març
rço de 2012
2, um
Conntrato de Compra
C
e Venda
V
de Açções com a Abengoa Concessõess Brasil Ho
olding
S.A
A., para aquuisição dos 50% remaanescentes das ações detidas porr esta no capital
soccial da União de Transm
missoras de Energia Ellétrica S.A. – UNISA, qque, por suaa vez,
é titular de 99,,99% de parrticipação nno capital so
ocial total das
d transmisssoras STE – Sul
Traansmissora de Energiia S.A., A
ATE Transsmissora de
d Energia S.A., AT
TE II
Traansmissora de
d Energia S.A. e ATE
E III Transm
missora de Energia
E
S.A . (conjuntam
mente
dennominadas “Transmisso
“
oras”).
TAESA paggará pela aq
quisição em
m tela o valo
or total de R$
R 863.500..000,00 refeerente
AT
à ddata-base dee 31/12/2011. Esse vvalor será corrigido
c
peela variaçãoo acumulad
da da
SEL
LIC entre a data base e o dia útiil imediatam
mente anterrior à data da conclusão da
opeeração, quanndo ocorreráá o pagameento e a efetiva aquisiçãão das açõess pela TAESA.
O ppreço de aquuisição seráá ajustado coom os proventos, aumeentos ou redduções de capital
quee tenham occorrido entree a data-basse e a data da
d conclusão
o da operaçãão.
A cconclusão da
d operação e a efetiva aquisição das
d ações pela TAESA
A estarão su
ujeitas
à occorrência dee condiçõess suspensivaas, destacan
ndo-se:
(i)
aprrovação pelaa Assemble ia Geral de Acionistas da TAESA
A;
(ii)
anuuência de baancos financciadores dass Transmisssoras; e
(iii) aprrovação da operação pela Agên
ncia Nacion
nal de Ennergia Elétrrica AN
NEEL.
Aléém disso, a operação deverá
d
ser ssubmetida ao
a Conselho
o Administrrativo de Defesa
D
Ecoonômica - CADE,
C
nos termos
t
da L
Lei nº 8.884
4/94.
AC
Cemig mantterá seus accionistas e o mercado oportuna
o
e adequadam
mente inform
mados
sobbre a concluusão dessa operação.

Belo
B Horizonnte, 16 de março
m
de 20
012.

Luizz Fernando Rolla
Diretorr de Finanç as e Relaçõ
ões com Investidores

