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Cemig e Grupo EPM formam consórcio para participar do processo de venda
da empresa colombiana Isagén
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, visando
manter seu compromisso de implementar as melhores práticas de Governança Corporativa, vem
a público informar aos seus acionistas em particular e ao mercado em geral a respeito da
formação de um consórcio com Empresas Públicas de Medellín (“EPM”), uma empresa de
serviços públicos de Colômbia, para participar do processo de privatização da empresa Isagén .
A EPM é um grupo constituído por 58 empresas, das quais 38 na América Central, México,
Chile, Estados Unidos e Espanha e 20 na Colômbia, nos setores de energia elétrica,
telecomunicações, gás e água. No setor de energia elétrica, a EPM responde por 23% do
mercado de geração, 6% de transmissão e 25% de distribuição e comercialização da Colômbia.
Entre suas obras em execução mais importantes se destaca o projeto Ituango, que será a maior
central hidrelétrica da Colômbia, com 2.400 MW de capacidade instalada.
A Isagén é uma empresa colombiana que possui seis centrais de geração, sendo 86,43% de
geração hidráulica e 13,57% de geração térmica. Sua capacidade instalada total é de 2.212 MW,
dos quais 1.912 MW são provenientes de fonte hidráulica e 300 MW de fonte térmica.
Esta oportunidade se insere na estratégia de desenvolvimento delineada pelo Plano Diretor da
Cemig, que busca um crescimento equilibrado, nos segmentos de geração, transmissão e
distribuição de energia elétrica, tanto por via orgânica através de novos projetos quanto por via
de fusões e aquisições, tendo como principal compromisso o crescimento sustentável e a
agregação de valor para os acionistas no longo prazo. A EPM opera ativos estrategicamente
relevantes, razão pela qual uma parceria com a Cemig pode vir a ser de interesse mútuo para
ambas as empresas.
A Cemig 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 qualquer operação societária.
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