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Comunicado ao Mercado
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, 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 28/06/2013, na revista “Isto
É Dinheiro” intitulada:
“CEMIG VAI AS COMPRAS”
[...]“Vamos focar nossa atenção prioritariamente em geração e, na sequência, em
transmissão”, afirma Morais. O executivo não descarta também a aquisição de ativos do
Grupo Rede, que se tornaram os mais cobiçados do setor. [...]
Relativamente à notícia acima, reafirmamos que como parte da sua estratégia a Companhia
busca crescimento no curto e médio prazos através de aquisições que possam agregar valor à
operação de seus ativos atuais e que proporcionem aos seus acionistas o retorno adequado e
atrativo dos seus investimentos, conforme exposto no XVIII Encontro Anual CEMIGAPIMEC. A estratégia da Companhia tem como alicerce a procura constante de eficiência
operacional e a manutenção da sua reconhecida disciplina de investir em ativos que agreguem
valor, o que certamente contribuirá de forma significativa para seu crescimento sustentável no
longo prazo.
A Cemig permanece atenta aos movimentos do mercado na busca por oportunidades nos três
segmentos, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, garantindo o equilíbrio do
seu portfólio de negócios, cumprindo de forma contínua e determinada as metas contidas em
seu Plano Diretor. Dentro desta visão de longo prazo, recentemente foi anunciada a aquisição
de uma participação de 49% na Brasil PCH, e da mesma forma continuamos a manter
negociações e avaliar outras oportunidades, dentre as quais se inclui o Grupo Rede, sem,
entretanto, termos Fato Relevante, nos termos da Instrução CVM nº 358, a ser divulgado.
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.
Belo Horizonte, 02 de julho de 2013.
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