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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 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 Futuros (“BM&FBovespa”)
e ao mercado em geral, que sua coligada, Renova Energia S.A. (“Renova” ou “Companhia”) está em
negociação para a assinatura do contrato de compra e venda das ações que a Companhia detém na
TerraForm Global para a Brookfield Asset Management (“Brookfield”).
Segue, abaixo, Comunicado ao Mercado divulgado pela Renova, nesta data:
“A Renova Energia S.A. (RNEW11) (“Companhia”), tendo em vista a notícia veiculada pela mídia,
quanto a possível venda de participação na TerraForm Global para a Brookfield Asset Management
(“Brookfield”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que está em negociação para a
assinatura do contrato de compra e venda das ações que a Companhia detém na empresa americana.
Entretanto, a Companhia informa que até a presente data não foi notificada por seus acionistas
controladores sobre o recebimento de oferta de compra pelas suas participações na Renova, tampouco
recebeu diretamente uma proposta de capitalização por terceiros.
Finalmente, a Companhia reforça que tem avaliado diversas opções para reduzir seu endividamento e
adequar seu plano de negócios, dentre as quais a venda de ativos ou a entrada de novos sócios na
companhia.
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.”
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