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COMUNICADO AO MERCADO
Esclarecimentos sobre o Ofício nº 123/2017/CVM/SEP/GEA-1, de 10/03/2017
Questionamento CVM
Rio de Janeiro, 10 de Março de 2017.
Assunto: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia.
Prezado Senhor,

1.
Reportamo-nos à notícia veiculada em 10.03.2017, no jornal O Estado de S. Paulo
no edital Coluna do Broad, sob o título “Em frente” em que constam, as seguintes
afirmações:
“Com pesados vencimentos de dívida, a Cemig segue firme com os preparativos para colocar no
exterior, provavelmente em maio, uma emissão de cerca de US$ 600 milhões. Os trabalhos para
preparar a companhia para o negócio acontecem desde 2016 e estariam na fase de documentação.
Conversas sobre uma eventual privatização, como parte da renegociação da dívida de Minas
Gerais com a União, não atrapalham a operação.”
2.
Tendo em vista o exposto, determinamos que V.Sª. se manifeste com relação às
notícias e aos possíveis impactos na Companhia, bem como comente outras informações
consideradas importantes sobre o tema.
3.
Tal manifestação deverá ocorrer por meio do Sistema Empresa.NET, categoria:
Comunicado ao Mercado, tipo: Esclarecimentos sobre Consultas CVM/BOVESPA,
assunto: Notícia Divulgada na Mídia, a qual deverá incluir a transcrição deste ofício.
4.
Alertamos que, de ordem da Superintendência de Relações com Empresas, no uso
de suas atribuições legais e, com fundamento no inciso II, do artigo 9º, da Lei 6.385/76, e
na Instrução CVM nº 452/07, caberá a determinação de aplicação de multa cominatória,
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de outras sanções administrativas, pelo
não cumprimento da exigência contida neste ofício, enviado exclusivamente por e-mail,
até 13.03.2017, não obstante o disposto no parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM
nº 358/02.

Resposta da CEMIG
Prezada Senhora Nilza Maria Silva de Oliveira,
Em resposta ao Ofício nº 123/2017/CVM/SEP/GEA-1, de 10/03/2017, informamos que a Cemig tem
estudado alternativas de financiamento nos mercados de capitais (seja doméstico ou internacional) com o
objetivo específico de otimizar o perfil de dívida da Companhia. Informamos, entretanto, que até a presente
data o Conselho de Administração não aprovou tal ou tais captações.

Relativamente a uma eventual privatização, a Companhia informa que até o momento não tem conhecimento
da existência de um processo em andamento, conforme já divulgado em 31/01/2017, via Comunicado ao
Mercado.
Na oportunidade, a Companhia reitera seu compromisso de divulgar, oportuna e tempestivamente, todo e
qualquer fato que seja do interesse de seus acionistas, nos termos do artigo 2º da Instrução CVM 358/2002.

Belo Horizonte, 13 de março de 2017.

Adézio de Almeida Lima
Diretor de Finanças e Relações com Investidores

