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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 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, conforme amplamente divulgado desde o XXII Encontro
Anual com o Mercado de Capitais em 1o de junho, que a Cemig vem trabalhando na
execução de seu plano para melhorar sua estrutura de capital, aumentar sua geração de
caixa operacional e diversificar as fontes de financiamento baseados nos seguintes pilares:
 Reperfilamento da dívida com os principais bancos credores no valor de R$4
bilhões, com prazo aproximado de cinco anos e até um ano e meio de carência
(Aprovado pela governança da Companhia);
 Captação de dívida no exterior em montante próximo de US$1 bilhão (Aprovado
pela governança da Companhia);
 Aumento de capital através de subscrição de ações de R$1,3 bilhão (Aprovado na
AGE do dia 26 de outubro de 2017);
 Encaminhamento da solução da Put da Light através da venda de ações fora do bloco
de controle de empresa participada;
 Programa de Desinvestimento. A Companhia conta com vários processos de
alienação em andamento dentre os quais destacamos os processos para a venda de
suas participações na Santo Antônio Energia, Light e Renova. Esses processos
encontram-se dentro do prazo considerado adequado para alienação de empresas
desse porte em operações de M&A;
 Eficiência operacional. Os Programas de Demissão Voluntária, implementados entre
os anos de 2016 e 2017, contaram com a adesão de 1.948 empregados, o que
representa uma redução de custos de aproximadamente R$450 milhões por ano.
Destacamos ainda que a queda da Selic tem contribuído substancialmente para a redução
das despesas financeiras da Companhia.
Adicionalmente, a demonstração da força econômica da Companhia e da sua capacidade
de geração de caixa fica evidenciada com o pagamento de dívida em cerca de R$1 bilhão
em 2017.

A revisão tarifária periódica prevista para maio de 2018 também contribuirá para o
aumento de geração de caixa da Companhia.
A Cemig manterá seus acionistas e o mercado oportuna e adequadamente informados
sobre o desenvolvimento deste tema.

Belo Horizonte, 06 de novembro de 2017.
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