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Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 07/07/2017, sob o título "Cemig tem
até início de agosto para renegociar dívidas", consta, entre outras informações, que:
1. a Cemig está empenhada em tirar do papel seu plano anunciado em 2015 de venda de
ativos;
2. já aprovada pelo conselho está a fatia na hidrelétrica de Santo Antônio, em Rondônia,
a ser concluída até outubro. O negócio foi fechado com os chineses da SPIC;
3. acredita-se que entre o fim de setembro e início de outubro a Cemig receba o valor
pela venda.
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 10/07/2017, com a sua
confirmação ou não, bem como outras informações consideradas importantes.

Resposta da CEMIG
Em resposta ao Ofício nº 1238/2017-SAE, de 07/07/2017, informamos que as matérias
enumeradas na notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 07/07/2017, foram
amplamente divulgadas conforme explicitado abaixo:
1 – Tal tema foi objeto de Fato Relevante (FR) divulgado em 01 de Junho de 2017 (protocolo
002453IPE010620170104288707-22);
2–No Fato Relevante, divulgado em 27/06/2017 (protocolo 002453IPE27062017010429131218), comunicamos o recebimento de oferta de compra das participações da Cemig Geração e
Transmissão S.A. e da SAAG Investimentos S.A. na Madeira Energia S.A. – MESA (UHE

Santo Antônio). A citada oferta foi resultante de diversas rodadas de negociações entre as
partes e será analisada e deliberada pela Governança da Companhia;
3 – Relativamente a este item, “acredita-se que entre o fim de setembro e início de outubro a
Cemig receba o valor pela venda”, informamos que a oferta recebida ainda está sendo
analisada pela Governança da Companhia.
Nesta 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, 10 de julho de 2017.
Adézio de Almeida Lima
Diretor de Finanças e Relações com Investidores

