14 de junho de 2013

CEMIG GT VENCE PROCESSO COMPETITIVO PARA AQUISIÇÃO DE 49% DO CAPITAL VOTANTE DA
BRASIL PCH DE PROPRIEDADE DA PETROBRAS
A Cemig anuncia que a Cemig Geração e Transmissão – Cemig GT celebrou nesta data Contrato
de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças com a PETROBRAS, para a aquisição de 49% das
ações ordinárias da BRASIL PCH S.A..
A BRASIL PCH S.A. (“BRASIL PCH”) é uma holding que detém 13 PCHs em operação, a saber:
Bonfante (19 MW), Calheiros (19 MW), Fumaça IV (4,5 MW), Carangola (15 MW), Funil (22,5
MW), Irara (30 MW), Jataí (30 MW), Monte Serrat (25 MW), Retiro Velho (18 MW), Santa Fé (30
MW), São Joaquim (21 MW), São Pedro (30 MW) e São Simão (27 MW).
Belo Horizonte, 14 de junho de 2013 – A Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG (“Cemig”)
vem divulgar aos seus acionistas e ao público em geral que a Cemig Geração e Transmissão S.A. (”CEMIG
GT”) celebrou nesta data Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças com a Petróleo
Brasileiro S.A (“PETROBRAS”), para a aquisição de 49% das ações ordinárias da Brasil PCH S.A. (“BRASIL
PCH”). O preço de aquisição, referente a 49% das ações ordinárias da BRASIL PCH, é de R$ 650 milhões,
referido a 01/01/2013, o qual será ajustado na forma do contrato de compra e venda de ações
(“CCVA”).
A totalidade da energia gerada pelos empreendimentos está vendida para a Centrais Elétricas Brasileiras
S.A. – ELETROBRAS, conforme contratos celebrados no âmbito do PROINFA – Programa de Incentivos as
Fontes Alternativas de Energia.
Adicionalmente, informamos que a conclusão desta transação está condicionada à observância do
direito de preferência e do direito de venda conjunta (“tag along”), conforme previsto no Acordo de
Acionistas da BRASIL PCH. A conclusão da transação depende, também, de algumas condições
precedentes, dentre as quais as anuências da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica - CADE e dos agentes financiadores.
Atualmente, a BRASIL PCH é uma das principais sociedades independentes de geração elétrica a partir
de fontes renováveis no Brasil. É uma holding que detém 13 PCHs em operação, nos estados de MG, RJ,
ES e GO, representando um total de 291 MW de potência instalada e 194 MW médios de energia
assegurada.

Principais objetivos da transação
A aquisição tem como principal objetivo, em concordância com o Plano Diretor da Cemig, alcançar um
crescimento sustentável nos segmentos de Geração, Transmissão e Distribuição de energia elétrica,
consolidando a Cemig como um dos maiores players no setor de energia elétrica do país. As PCHs são
consideradas fontes alternativas de geração, sujeitas a uma legislação específica que promove seu
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desenvolvimento na matriz energética do País. Dessa forma, a Cemig vai consolidando sua vocação para
crescimento em energia renovável.
Dentre os principais diferenciais deste projeto se destacam os seguintes:


Negócio aderente ao Plano Diretor da Companhia com retorno compatível;



Ativos operacionais com garantia de receita contratada pelo PROINFA;



Geração de fluxo de caixa das PCHs com elevada margem EBTIDA;



Equipamentos novos e em boas condições operativas;



Conformidade ambiental legal em consonância com as práticas da Cemig e com destaque nas
ações de gestão ambiental;



Fonte de geração alinhada às metas de sustentabilidade da empresa.
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