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Cemig integra, pela terceira vez, o Índice Carbono Eficiente – ICO2
A COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG, empresa de capital
aberto, com ações negociadas nas Bolsas de Valores de São Paulo, Nova Iorque e Madri, em
atendimento ao compromisso de implementar as melhores práticas de Governança
Corporativa, vem a público para informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi
selecionada pela terceira vez consecutiva para compor a carteira do Índice Carbono Eficiente
– ICO2.
Desenvolvido pela BM&FBOVESPA e pelo BNDES, o ICO2 é um indicador baseado na
carteira do IBrX-501 que leva em consideração, na ponderação das ações participantes, a
relação entre a receita bruta e as emissões de gases de efeito estufa (GEE) das empresas, ou
seja, avalia a eficiência em emissões de carbono.
A nova carteira do ICO2, que vigora a partir de 07/01/2013 é constituída por 36 ações de 35
empresas. A Cemig aumentou a sua participação em relação ao IBrX-50, de 1,227% para
2,167%, o que demonstra a sua eficiência em emissões de carbono.
Destaca-se que a Cemig elaborou seu inventário de emissões de gases de efeito estufa
seguindo as diretrizes da norma ISO 14.064-1 e as especificações do Programa Brasileiro do
GHG Protocol e o submeteu à verificação independente, o que confere maior credibilidade
aos números que foram reportados no ICO2.
A participação expressiva da Cemig nesse Índice reflete o compromisso da empresa em
desenvolver ações relacionadas às mudanças climáticas que estão expressas no seu
compromisso público “10 Iniciativas para o Clima”.
http://www.cemig.com.br/Sustentabilidade/MudancasClimaticas/Documents/CircularMudanc
asClimaticas.pdf
A Cemig também foi reconhecida pelo Carbon Disclosure Project - CDP, organização nãogovernamental que detém o maior banco de dados corporativos do mundo sobre mudanças
climáticas, como uma das dez empresas brasileiras de melhor performance na tomada de
medidas efetivas para mitigar os efeitos das mudanças climáticas.
Para mais detalhes sobre o Índice Carbono Eficiente, acesse:
http://www.bmfbovespa.com.br/novo-valor/pt-br/noticias/2013/BMFBOVESPA-e-BNDESapresentam-nova-carteira-do-Indice-Carbono-Eficiente-ICO2-20130107.asp?titulo=ICO2
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O IBrX-50 é um índice que mede o retorno total de uma carteira teórica composta por 50 ações selecionadas entre as mais negociadas na
BM&FBOVESPA em termos de liquidez, ponderadas na carteira pelo valor de mercado das ações disponíveis à negociação.

