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COMUNICADO AO MERCADO

A COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG (“Cemig”),
companhia aberta, com ações negociadas nas bolsas de valores de São Paulo, Nova Iorque
e Madri, vem a público informar, nos termos nos termos do artigo 12 da Instrução CVM
nº 358 de 03/01/2002, conforme alterada, à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, à
BM&F Bovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBovespa”) e ao
mercado em geral que recebeu correspondência do Banco Clássico S.A. com o seguinte
conteúdo:
“Em atendimento ao que determina a INSTRUÇÃO CVM n° 358 de 03/01/2002, em. seu
art. 12, comunicamos a V.Sas. que, em virtude de negociação efetuada no mercado à vista
no pregão da Bolsa de Valores de São Paulo em 20/01/2016, este Banco Clássico S.A.,
adquiriu, através do seu fundo exclusivo FIA Dinâmica Energia, o montante de 2.360.000
ações preferenciais do capital da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG,
atingindo essa negociação o valor de R$ 10.012.221,80 (dez milhões doze mil duzentos e
vinte e um reais e oitenta centavos).
Com esta aquisição, o FIA Dinâmica Energia passou a deter 44.220.090 (5,28%) ações
PN e 39.948.054 (9,49%) ações ON da Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG, representando 6,68% do capital total da referida empresa.
A propósito da mesma negociação e ainda em atendimento ao mesmo normativo acima
citado, registramos que este Banco Clássico S.A. objetiva com essa operação diversificar
os investimentos em energia elétrica do FIA Dinâmica Energia ao mesmo tempo em que
procura· direcionar parte dos investimentos do Banco para o setor de infra-estrutura do
País.
Em complemento às informações acima prestadas, anexamos a qualificação completa do
Banco nos termos incisos I e III do art.12, da Instrução CVM n° 358, de 03/01/2002.”
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