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Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,

Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 21/07/2016, consta, entre outras
informações, que:
 a estatal mineira Cemig avalia a possibilidade de abrir mão do bloco de controle da Light;
 pelo menos três grandes empresas de energia têm interesse em adquirir participação na
Light, cujo valor de mercado é da ordem de R$ 3 bilhões: a brasileira Equatorial, a italiana
Enel e a chinesa State Grid.
A resposta dessa empresa, sem prejuízo ao disposto no parágrafo único do art. 6º da Instrução
CVM nº 358/02, deve ser enviada por meio do módulo IPE, selecionando-se a Categoria: Fato
Relevante ou Categoria: Comunicado ao Mercado, o Tipo: Esclarecimentos sobre consultas
CVM/Bovespa e, em seguida, o Assunto: Notícia divulgada na mídia, o que resultará na
transmissão simultânea do arquivo para a BM&FBOVESPA e CVM.
Não identificamos essas informações nos documentos enviados por essa companhia, por meio
do Sistema Empresas.NET. Em caso de contraditório, favor informar o documento e as
páginas em que constam as informações e a data e hora em que as mesmas foram enviadas.
Cabe ressaltar que a companhia deve divulgar informações periódicas, eventuais e demais
informações de interesse do mercado, por meio do Sistema Empresas.NET, garantindo sua
ampla e imediata disseminação e o tratamento equitativo de seus investidores e demais
participantes do mercado.

Isto posto, solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 22/07/2016, sem
prejuízo ao disposto no parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/02, com a sua
confirmação ou não, bem como outras informações consideradas importantes.
Ressaltamos a obrigação, disposta no parágrafo único do art. 4º da Instrução CVM nº 358/02,
de inquirir os administradores e acionistas controladores da companhia, com o objetivo de
averiguar se estes teriam conhecimento de informações que deveriam ser divulgadas ao
mercado.
No arquivo a ser enviado deve ser transcrito o teor da consulta acima formulada antes da
resposta dessa empresa.
Esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela CVM e
BM&FBOVESPA em 13/12/2011, e o seu não atendimento poderá sujeitar essa companhia à
eventual aplicação de multa cominatória pela Superintendência de Relações com Empresas –
SEP da CVM, respeitado o disposto na Instrução CVM nº 452/07.
Atenciosamente,

Nelson Barroso Ortega
Superintendência de Acompanhamento de Empresas

Resposta da CEMIG
Prezado Senhor,
Em resposta ao Ofício nº 2777/2016-SAE/GAE-2, de 21/07/2016, informamos que, conforme
amplamente divulgado, inclusive em nossas Demonstrações Financeiras, nossos sócios no
bloco de controle da Light detêm uma opção de venda, da sua participação na estrutura de
controle dessa empresa, contra a Cemig e atualmente estamos estudando diversas alternativas
de parcerias para substituição desses sócios. Informamos ainda que nenhuma das opções que
estão sendo estudadas considera a possibilidade, até a presente data, da Cemig sair do bloco
de controle da Light.
Lembramos ainda que, conforme divulgado ao mercado durante o XXI Encontro Anual
CEMIG - APIMEC, realizado no dia 24 de maio de 2016, o processo revisão do portfólio de
ativos da empresa busca focar nos negócios Geração, Transmissão e Distribuição, bem como
naqueles onde temos controle e co-controle.
Na oportunidade, a Companhia reitera seu compromisso de divulgar, oportuna e
tempestivamente, todo e qualquer fato que seja do interesse de seus acionistas e do mercado
em geral.
Belo Horizonte, 22 de julho de 2016.
Fabiano Maia Pereira
Diretor de Finanças e Relações com Investidores

