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Direito de retirada por diissidência
a na aquisição da B
Brasil PCH
H
A COM
MPANHIA ENERGÉT
TICA DE M
MINAS GE
ERAIS – CEMIG (“C
Companhia”
”), empresaa
de capittal aberto, com ações negociadass nas Bolsaas de Valorres de São Paulo, Nov
va Iorque e
Madri, visando maanter seu compromiss
c
so de impleementar as melhores
m
prráticas de Governança
G
a
Corporaativa, vem a público prrestar maiorres esclareciimentos a reespeito dos direitos dos acionistass
decorrenntes das delliberações tomadas na AGE da Co
ompanhia reealizada em
m 30/01/2014
4 (“AGE”),,
na qual os acionisttas aprovaraam, dentre outras matéérias relacio
onadas, a aaquisição in
ndireta (porr
meio daa sua subsiddiária, Chip
pley SP Part
rticipações S.A.,
S
socied
dade na quaal a Compaanhia detém
m
41% (quuarenta e um
u por centto) do capittal social to
otal e votante) de 51 % (cinquentta e um porr
cento) ddas ações ordinárias
o
de
d emissão da Brasil PCH S.A.,, sociedadee por açõess de capitall
fechadoo, com sede na cidade do
d Rio de JJaneiro, Estaado do Rio de Janeiro,, na Rua Sãão Bento, nºº
8, 8º aandar, Centrro, inscritaa perante o CNPJ sob
b nº 07.314.233/00011-08 e com
m seus atoss
constituutivos arquiivados peraante a JUC
CERJA sob
b o NIRE 33.3002755-681 (“Braasil PCH”))
(“Aquissição”).
1.
D
Direito de recesso
r
e valor do reeembolso. Co
onforme delliberado na assembleiaa e propostoo
pela Addministração nos itenss (s) e (t) dda Propostaa submetida à AGE, tendo em vista
v
que a
Aquisiçção constituui investimeento relevaante e que a avaliação
o, em temppo hábil, do
d valor dee
patrimôônio líquidoo da Brasill PCH a ppreços de mercado
m
nãão seria poossível, inv
viabilizandoo
portantoo, apurar se o preço pag
go pelas açõões adquirid
das ultrapasssa uma vezz e meia o valor
v
do seuu
patrimôônio líquido, a Compan
nhia houve ppor bem co
onsiderar qu
ue o parágraafo 2º do artigo 256 daa
Lei das Sociedadess por Ações (lei 6.404/776, conform
me alterada) é aplicávell à Aquisiçãão, de modoo
que os aacionistas que
q dissentirem das delliberações tomadas
t
na AGE terãoo o direito de
d retirar-see
da Com
mpanhia meddiante reemb
bolso do vaalor de suas ações, confforme seguee:
q fazem juus ao direito
o de retirad
da são aquelles dissidenttes titularess
Os acionistas da Coompanhia que
m 14 de ju
unho de 20
013, data dda publicaçção do fatoo
de açõees ordináriaas ou prefeerenciais em
relevantte que noticciou a operaação (excluiindo as açõees negociad
das em tal ddata) e que mantiveram
m
m
a titularridade das ações
a
ininterrruptamentee até a data do eventuall exercício ddo direito de recesso.
O valor da ação daa Companhiaa a ser conssiderado parra fins do reeferido reem
mbolso, nos termos doss
arts. 45 e 137 da Lei
L 6.404/76, será o vaalor patrimonial por ação, constaante no últim
mo balançoo
aprovaddo pela asssembleia geeral de 30/004/2013, o que corresponde a, aaproximadaamente, R$$
9,5716556182 por ação.
a
2.
D
Data limitee para exerrcício do diireito de reecesso. Considerando a publicação
o, em 30 dee
janeiro de 2014, da
d ata da AGE
A
que aaprovou a Aquisição, o direito dde recesso poderá serr
ma que asssim desejare
rem no perííodo de 300
exercidoo pelos aciionistas refferidos no iitem 1 acim
(trinta) dias que see inicia em
m 31/01/201 4 e se encerra em 28/02/2014 ((inclusive), não sendoo
admitiddo o exercíciio parcial do
o direito de recesso.
O pagam
mento aos acionistas
a
qu
ue optarem pelo recessso será efetu
uado até 30//03/2014.

3.

F
Forma e coondições dee habilitaçãão.

Os acioonistas titullares de açções da Coompanhia que
q desejareem exercerr o direito de recessoo
deverãoo, dentro do
d prazo previsto
p
noo item 2 acima, co
omparecer a uma daas agênciass
especiallizadas (inddicadas abaaixo) no ateendimento a acionistaas do bancoo Itaú-Unib
banco S.A.,,
instituiçção depositária das açções de emiissão da Co
ompanhia, dentro do hhorário de expedientee
bancárioo da sua loocalidade, e preencheer o formullário corresspondente, disponível na própriaa
instituiçção financeiira, devendo
o para tantoo, apresentaar cópias, ju
untamente ccom os orig
ginais (paraa
conferênncia) dos seeguintes doccumentos:
((i)

Acioonista Pesso
oa Física: C
Carteira de Identidade,
I
Cadastro dee Pessoa Física (CPF);;
com
mprovante de endereço e carta de próprio
p
punh
ho (solicitanndo a retirad
da); e

((ii)

Acioonista Pesso
oa Jurídica:: cópia auteenticada do último estat
atuto ou con
ntrato sociall
conssolidado, caartão de insccrição no Cadastro
C
Naccional de Peessoa Jurídiica (CNPJ),,
docuumentação societáriaa outorgan
ndo poderres de re
representaçãão; cópiass
auteenticadas do
o CPF, da C
Cédula de Id
dentidade e do comproovante de reesidência dee
seuss representaantes e cartaa de próprio punho (solicitando a rretirada).

Agênciaas especializzadas do Baanco Itaú-U
Unibanco:
AGÊNC
CIA ESPECIA
ALIZADA VALORES
V
M
MOBILIÁRIIOS BRASÍL
LIA
SCS Quaadra 3 - Ediff. D'Angela, 30 - Bloco A
A, Sobreloja
Centro - Brasília/DF
CEP: 700300-500
AGÊNC
CIA ESPECIA
ALIZADA VALORES
V
M
MOBILIÁRIIOS BELO HORIZONTE
H
E
Av. Joãoo Pinheiro, 195 - Subsolo
o
Centro - Belo Horizoonte/MG
CEP: 300130-180
AGÊNC
CIA ESPECIA
ALIZADA VALORES
V
M
MOBILIÁRIIOS CURITIBA
R. João N
Negrão, 65 - Sobreloja
Centro - Curitiba/PR
R
CEP: 800010-200
AGÊNC
CIA ESPECIA
ALIZADA VALORES
V
M
MOBILIÁRIIOS PORTO ALEGRE
R. Sete dde Setembro, 746 - Térreeo
Centro - Porto Alegrre/RS
CEP: 900010-190
AGÊNC
CIA ESPECIA
ALIZADA VALORES
V
M
MOBILIÁRIIOS RIO DE JANEIRO
R. Sete dde Setembro, 99 - Subsollo
Centro - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 200050-005
AGÊNC
CIA ESPECIA
ALIZADA VALORES
V
M
MOBILIÁRIIOS SÃO PA
AULO
R. Boa V
Vista, 176 - 1 Subsolo
Centro - São Paulo/S
SP
CEP: 01092-900
AGÊNC
CIA ESPECIA
ALIZADA VALORES
V
M
MOBILIÁRIIOS SALVADOR
Av. Estaados Unidos, 50 - 2º AND
D - (ED SES QUICENTE
ENÁRIO)
Comérciio - Salvadorr/BA
CEP: 400020-010

Os acioonistas cujjas ações estiverem custodiadaas na Cen
ntral Depossitária de Ativos daa
BM&FB
Bovespa, see desejarem, deverão exxercer o dirreito de receesso por meeio dos seuss agentes dee
custódiaa.
A negoociação dass ações du
urante o prrazo para exercício do
d direito de recesso
o não seráá
interrom
mpida.
Os acioonistas que se
por procuraador deverãão entregar, além dos documentos
s fizerem representar
r
d
s
acima rreferidos, o respectivo instrumentto de mand
dato, o quall deverá connter poderees especiaiss
para quue o procurrador maniffeste em seeu nome o exercício do
d direito dde recesso e solicite o
reembollso das açõees.
Eventuaais esclareecimentos poderão ser obtidos por meio
m
do endereço eletrônicoo
ri@cem
mig.com.br ou
o do teleffone 31 35006-5024. O Banco Itaú
ú-Unibancoo S.A., depo
ositário dass
ações da Companhhia, também
m estará à diisposição do
os acionistaas para esclaarecimento de dúvidass
através dos seguinttes telefonees: 3003-92885 (Capitaiss e regiões metropolitaanas) e 0800
0-720-92855
(Demaiss Regiões) – em dias úteis,
ú
das 9hh às 18h.

Belo
B Horizoonte, 31 de janeiro
j
de 2014.

Luiiz Fernando
o Rolla
Direto
or de Finançças e Relaçõ
ões com Inv
vestidores

