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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 suas coligadas, Renova Energia S.A. (“Renova”) e Light S.A. (“Light”)
divulgaram, nesta data, os seguintes Comunicados ao Mercado:
Renova
“A Renova Energia S.A. (RNEW11) (“Companhia”), em atendimento à Instrução CVM nº 358/2002,
conforme alterada, informa que recebeu uma oferta não vinculante da Brookfield Energia Renovável S.A
para a capitalização da Companhia e aquisição da participação da Light Energia S.A. A avaliação dessa
proposta está sendo feita por seus acionistas controladores.
A Companhia reforça o compromisso de manter seus acionistas e o mercado informados.”
Light
“A Light S.A., companhia aberta, com sede na Avenida Marechal Floriano, nº 168, segundo andar,
corredor A, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, registrada na CVM sob nº 19879,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.378.521/0001-75 (“Light”), em atendimento à Instrução CVM nº
358/2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu uma
proposta não vinculante da Brookfield Energia Renovável S.A (“Brookfield”) para aquisição da
participação detida pela Light Energia S.A. – subsidiária da Light - na Renova Energia S.A. (“Renova”)
e, também, para capitalização da Renova.
A Companhia reitera o compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral devida e
oportunamente informados nos termos da legislação aplicável.”
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