CEMIG
G GERAÇ
ÇÃO E TRA
ANSMISSÃ
ÃO S.A.
COMP
PANHIA AB
BERTA
CNPJ 006.981.176//0001-58
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RE 3130002
20550
FATO
O RELEVA
ANTE

A CEMIG GE
ERAÇÃO E TRANSM
MISSÃO S.A.,
S
“Cemig GT”, coompanhia ab
berta,
vem a público para inform
mar, nos teermos da In
nstrução CV
VM nº 3588 de 03/01/2002,
forme alteraada, à Comissão de Vaalores Mob
biliários - CVM,
C
à BM
M&F BOVE
ESPA
confo
S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias
M
e Futuros (““BM&FBO
OVESPA”) e ao mercad
do em
gerall que a Traansmissora
a Aliança d
de Energia
a Elétrica S.A. (“TAE
ESA”), em
mpresa
coliggada da Cem
mig GT, cellebrou, em 16 de marçço de 2012,, um Contraato de Com
mpra e
Vendda de Açõees com a Ab
bengoa Conncessões Brrasil Holdin
ng S.A., paara aquisição dos
50% remanesceentes das ações detiidas por esta
e
no capital sociaal da Uniãão de
Trannsmissoras de
d Energia Elétrica
E
S.A
A. – UNISA
A, que, por sua
s vez, é tititular de 99
9,99%
de participação no capital social totaal das transsmissoras STE – Sul T
Transmisso
ora de
A Transm
missora de Ennergia S.A., ATE II Trransmissoraa de Energiaa S.A.
Enerrgia S.A., ATE
e A
ATE III Transmisssora de Energia S.A. (con
njuntamentee denomin
nadas
“Trannsmissoras””).
A TA
AESA pagaará pela aqu
uisição em teela o valor total de R$ 863.500.0000,00 refereente à
data--base de 31/12/2011. Esse
E
valor sserá corrigid
do pela variação acum
mulada da SELIC
entree a data basse e o dia útil
ú imediataamente anteerior à dataa da conclussão da operração,
quanndo ocorreráá o pagamen
nto e a efetiiva aquisiçãão das açõess pela TAESSA.
O prreço de aquiisição será ajustado coom os proveentos, aumeentos ou redduções de capital
que ttenham ocorrrido entre a data-base e a data da conclusão da operaçãoo.
A coonclusão da operação e a efetiva aaquisição daas ações pella TAESA eestarão sujeeitas à
ocorrrência de coondições suspensivas, ddestacando--se:
(ii)
aprovvação pela Assembleia
A
a Geral de Acionistas
A
da
d TAESA;
(iii)
anuêência de ban
ncos financi adores das Transmisso
oras; e
(iiii) aprovvação da operação ppela Agência Nacion
nal de Eneergia Elétrrica ANE
EEL.
Além
m disso, a operação
o
deeverá ser suubmetida ao Conselho
o Administrrativo de Defesa
D
Econnômica - CA
ADE, nos teermos da Leei nº 8.884/9
94.
A C
Cemig GT manterá seus
s
acioniistas e o mercado oportuna
o
e adequadam
mente
inforrmados sobrre a conclussão dessa opperação.
Beelo Horizonnte, 16 de março
m
de 201
12.
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