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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 nos termos do artigo 12 da Instrução CVM nº
358 de 03/01/2002, conforme alterada, à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, à Brasil,
Bolsa, Balcão – B3 (“B3”) e ao mercado em geral que recebeu correspondência da AGC
ENERGIA S.A. com o seguinte conteúdo:
“AGC ENERGIA S.A., sociedade anônima devidamente constituída e existente de acordo
com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na Av. do Contorno, n. 8.123,
Bairro Cidade Jardim, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita
perante o CNPJ/MF sob o n. 11.221.326/0001-65, neste ato representada na forma de seus
atos constitutivos ("AGC Energia"), vem, por meio desta e em atendimento ao quanto
disposto no artigo 12 da Instrução 358 da Comissão de Valores Mobiliários, de 03 de
janeiro de 2002, conforme alterada, comunicar que reduziu sua participação em ações
ordinárias de emissão da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG ("CEMIG")
de 84.357.856 ações ordinárias, equivalentes a 20,05% de seu capital social votante, para
68.545.756 ações ordinárias, equivalentes a 16,29% de seu capital social votante, mediante
a alienação em bolsa de 15.812.100 ações ordinárias de emissão da Companhia.
A referida participação acionária atualmente detida pela AGC Energia na CEMIG é um
investimento minoritário que não envolve mudança na composição do controle acionário
da Companhia ou na mudança de sua estrutura administrativa.
Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos
que se façam necessários.”

Belo Horizonte, 04 de Outubro de 2017.
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