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COMUNICADO AO MERCADO

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. (“Companhia”), companhia aberta, subsidiária da Companhia
Energética de Minas Gerais – Cemig (“CEMIG”), vem a público informar, nos termos da Instrução
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada,
que realizou no dia 21 de dezembro de 2012, sua 6ª emissão de notas promissórias comerciais, para
distribuição pública, com esforços restritos de colocação, sob o regime de garantia firme de
subscrição, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, no
valor total de R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais) (“Oferta”).
Foram emitidas 60 (sessenta) notas promissórias comerciais, com valor nominal unitário de
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) (“Notas Promissórias”), com vencimento em 19 de junho
de 2013. O valor nominal unitário das Notas Promissórias não será atualizado. As Notas
Promissórias farão jus ao pagamento de juros remuneratórios correspondentes a: (i) 102,50%
(cento e dois inteiros e cinquenta centésimos por cento) da taxa média dos DI – Depósitos
Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, expressa na forma percentual ao ano, base 252
(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada e divulgada diariamente pela CETIP no
informativo diário disponível em sua página na internet (http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI”), no
período entre a data de emissão e o 120º (centésimo vigésimo) dia contado a partir da data de
emissão; e (ii) 103,00% (cento e três por cento) da Taxa DI, no período entre o 120º (centésimo
vigésimo) dia contado a partir da data de emissão e a data de vencimento. As Notas Promissórias
contam com aval da CEMIG.
A emissão das Notas Promissórias foi aprovada em reunião do Conselho de Administração,
realizada em 4 de dezembro de 2012. Os recursos captados com a Oferta serão destinados à
recomposição do caixa em função de investimentos e pagamentos de dívida realizados ao longo do
ano de 2012.
O BB - Banco de Investimento S.A. foi o Coordenador Líder da Oferta.

Belo Horizonte, 21 de dezembro de 2012.
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