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Esclarecimentos sobre o Ofício BM&FBOVESPA GAE 1906/14, de 14/05/2014

Questionamento da BM&FBOVESPA
“Em notícia veiculada no jornal Brasil Econômico, edição de 14/05/2014, consta, entre outras
informações, que o Governo de Minas Gerais prepara um aumento de capital, com aporte estrangeiro,
na distribuidora de gás canalizado Gasmig, controlada pela Cemig.
Solicitamos, até 15/05/2014, esclarecimentos sobre a referida notícia, bem como outras informações
consideradas importantes, notadamente da forma que ocorrerá esse aporte.”

Resposta da CEMIG
Prezados Senhores,
Em atendimento à solicitação da BM&FBOVESPA, através do Ofício GAE 1906/14, de 14/05/2014,
sobre a matéria veiculada no jornal Brasil Econômico, edição de 14/05/2014, informamos que,
conforme esclarecimentos prestados através dos Comunicados ao Mercado, divulgados em 31/03/2011
e 28/01/2014:


o gás natural tem uma importância estratégica para o Governo de Minas e a Cemig, em função
do potencial do uso desse energético pelo parque industrial do Estado, que atualmente não
vem sendo atendido.



a Cemig está presente na distribuição do gás natural, por meio de sua subsidiária Gasmig,
distribuidora exclusiva de gás canalizado em Minas Gerais, atendendo ao segmento industrial,
uso geral, residencial, gás natural comprimido, gás natural liquefeito, automotivo e
termelétrico.

Dentro deste contexto, a Cemig informa que está sempre estudando alternativas econômicas que
viabilizem os investimentos necessários nesta área, através de oportunidades existentes no mercado e
que até a presente data, não existe nenhuma deliberação neste sentido, quanto menos a estrutura do
investimento, tanto em termo de valores quanto de possíveis parceiros.
Adicionalmente, a Cemig reitera o 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, 15 de maio de 2014.
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