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Comunicado ao Mercado
Esclarecimento sobre consultas CVM/BOVESPA

A COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG, companhia aberta, com
ações negociadas nas bolsas de valores de São Paulo, Nova Iorque e Madri, vem a público,
nos termos da Instrução CVM nº 358 de 03/01/2002, conforme alterada e em resposta ao
Ofício/CVM/SEP/GEA-1/Nº200/2013, prestar esclarecimentos, à Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”), à BM&FBovespa S.A. (“Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuro”) e
ao mercado em geral sobre a notícia veiculada no dia 25/05/2013, na versão eletrônica do
jornal “Folha de São Paulo” intitulada:
“CEMIG FURA BLOQUEIO PARA ADQUIRIR DISTRIBUIDORAS EM RECUPERAÇÃO
[...] A Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) se consolidará como a maior
distribuidora de energia do país caso a recuperação judicial da Rede Energia seja
aprovada pelos credores nas próximas semanas. O processo tramita na 2ª Vara de
Falências de São Paulo.
A Folha apurou que a Cemig negocia nos bastidores a aquisição de duas das principais
distribuidoras da Rede Energia, a Cemat (MT) e a Celtins (TO). Os valores não foram
divulgados.
O problema é que essa negociação secreta viola o contrato de exclusividade entre o atual
controlador da Rede, o empresário Jorge Queiroz Moraes Junior, a CPFL e a Equatorial
Energia. [...]
Relativamente à notícia acima, reafirmamos 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 compromisso relativamente aos ativos
mencionados que justifique uma manifestação formal ao mercado, conforme já informado
anteriormente através das nossas respostas aos Ofícios CVM/SEP/GEA-1/Nº461/2012, de
31/05/2012 CVM/SEP/GEA-1/Nº479/2012, de 13/06/2012, e CVM/SEP/GEA-1/Nº684/2012,
de 13/09/2012.
A Companhia 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.
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