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Comunicado ao Mercado
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, nos termos do artigo 12 da Instrução CVM nº. 358, de 03 de janeiro de 2002, que recebeu
uma correspondência do Banco Clássico S.A., com o seguinte conteúdo:
“

Rio de Janeiro, 26 de março de 2013.

Prezados Senhores,
Em atendimento ao que determina a INSTRUÇÃO CVM nº 358 de 03/01/2002, em
seu art. 12, vimos, através desta correspondência, comunicá-los que, em virtude de
negociação efetuada no mercado à vista no pregão da Bolsa de Valores de São Paulo em
25/03/2013, este Banco Clássico SA, adquiriu, através do seu fundo exclusivo FIA Dinâmica
Energia, o montante de 19.074.800 ações ordinárias do capital da Companhia Energética de
Minas Gerais - CEMIG, atingindo essa negociação o valor de R$ 434.905.440,00
(quatrocentos e trinta e quatro milhões novecentos e cinco mil quatrocentos e quarenta
reais).
Com esta aquisição, o FIA Dinâmica Energia passou a deter 19.074.800 ações ON
da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, representando 5,116121965% do
capital votante da referida empresa.
A propósito da mesma negociação e ainda em atendimento ao mesmo normativo
acima citado, registramos que este Banco Clássico S.A. objetiva com essa operação
diversificar os investimentos em energia elétrica do FIA Dinâmica Energia ao mesmo tempo
em que procura direcionar parte dos investimentos do Banco para o setor de infra-estrutura
do País.
Em complemento às informações acima prestadas, anexamos a qualificação
completa do Banco nos termos incisos I e III, do art. 12, da Instrução CVM nº 358, de
03/01/2002.
Atenciosamente,

BANCO CLÁSSICO S.A.”

Belo Horizonte, 01 de abril de 2013

Luiz Fernando Rolla
Diretor de Finanças e Relações com Investidores

