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Esclarecimentos sobre o Ofício CVM/SEP/GEA-1/Nº461/2012

Questionamento da CVM
A CVM solicita esclarecimentos a respeito de notícia veiculada no Jornal “Valor Online”, sob o
título “Cemig estuda compra de participação na Celpa”, datada de 31 de maio de 2012, na qual
constam as seguintes afirmações atribuídas ao Sr. Djalma Morais, diretor-presidente da
companhia:
“O presidente da Cemig, Djalma Morais, afirmou que a empresa está estudando a compra de
participação na Celpa, distribuidora paraense controlada pelo grupo Rede e que está em
processo de recuperação judicial.
"Estamos estudando. Temos interesse sempre que agregar valor"
[ ... ]
Em evento no Rio de Janeiro na semana passada, o diretor financeiro da Cemig, Luiz Femando
Rolla, disse que a compra da Celpa não traria valor para a companhia.
Morais reafirmou que a Cemig tem interesse nos ativos da Iberdrola na Neoenergia. “Me
parece que a Iberdrola está esperando um pouco mais para viabilizar [a venda] esses ativos da
Neoenergia”, disse Morais.

Resposta da CEMIG
Prezados Senhores:
Em atendimento à vossa solicitação, através do Ofício CVM/SEP/GEA-1/Nº461/2012, de
31/05/2012, acerca das referidas notícias veiculadas na imprensa, com relação ao nosso
interesse na aquisição de participação na Celpa e na Neoenergia, informamos que a Companhia
tem avaliado diversas alternativas de investimento que possam agregar valor à operação de seus
ativos atuais. No entanto, não existe até o momento nenhum interesse concreto ou
compromisso, ainda que preliminar, nos ativos mencionados, que justifique uma manifestação
formal ao mercado.
A Cemig reitera seu compromisso de buscar oportunidades de investimento que atendam aos
requisitos de rentabilidade estabelecidos por seus acionistas e de divulgar toda e qualquer
informação relevante, quando efetivada.
Belo Horizonte, 01 de junho de 2012
Atenciosamente,
Luiz Fernando Rolla
Diretor de Finanças e Relações com Investidores

