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COMUNICADO AO MERCADO

CDP seleciona a Cemig como empresa líder em transparência de informações
sobre estratégia empresarial na gestão das mudanças climáticas
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 informar, nos termos da Instrução CVM nº 358 de 03/01/2002, conforme alterada,
à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), à BM&FBovespa S.A. (“Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuro”) e ao mercado em geral que foi selecionada pelo CDP - edição
2014, com a maior pontuação entre as empresas brasileiras participantes, demonstrando a
excelência na transparência das informações fornecidas com relação ao gerenciamento de
riscos e oportunidades, resultados de medição e gestão das emissões, além da estratégia
empresarial na gestão das mudanças climáticas. Este é o terceiro ano consecutivo que a
Cemig é reconhecida pela organização e a primeira vez que obtém a maior pontuação.
A seleção levou em conta as respostas extraídas do questionário respondido por 52
grandes empresas brasileiras e de entrevistas com gestores de empresas com bom
desempenho em anos anteriores e boas práticas voltadas para a preparação de seus
negócios.
Essa expressiva pontuação da Cemig reafirma o comprometimento da Companhia para
uma economia de baixo carbono, informando para os mercados de capitais nacional e
internacional e para a sociedade em geral, os esforços da Companhia e sua contribuição
para a redução dos efeitos causados pelo aquecimento global.
CDP
O CDP – Carbon Disclosure Project é uma organização não governamental sem fins
lucrativos, sediada em Londres, que opera um sistema de divulgação global em nome de
767 investidores institucionais, representando mais de um terço de todo o capital investido
no mundo.
Para maiores detalhes sobre as iniciativas da Cemig relativas às Mudanças Climáticas,
acesse:
http://www.cemig.com.br/Sustentabilidade/MudancasClimaticas/Paginas/default.aspx
Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.
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