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COMUNICADO AO MERCADO

Cemig presente na 13ª composição do Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE da B3
A COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG (“Cemig”), empresa de capital
aberto, com ações negociadas nas Bolsas de Valores de São Paulo, Nova Iorque e Madri, em atendimento
ao compromisso de implementar as melhores práticas de Governança Corporativa, vem a público para
informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que a nova composição do Índice de Sustentabilidade
Empresaria (ISE) foi anunciada pela Brasil, Bolsa, Balcão – B3 (“Bolsa”). Dentre as empresas presentes na
carteira teórica de 2018 está a Cemig, que compõe o índice há 13 anos consecutivos. A carteira vai vigorar
de 08 de janeiro de 2018 a 04 de janeiro de 2019.
O ISE é composto por ações de empresas brasileiras que, em seus diferentes setores econômicos, se
caracterizam por sua reconhecida sustentabilidade corporativa, baseada em governança corporativa,
eficiência econômica, cuidados em relação ao meio ambiente e responsabilidade social. O critério para
seleção dessas empresas é conduzido pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio
Vargas (GVces).
Para participar do ISE são convidadas as companhias que detêm as 200 ações mais líquidas da Bolsa. Para
o processo de seleção do novo portfólio foram convidadas 179 empresas.
A nova carteira reúne 33 ações de 30 companhias. Representa 12 setores e soma R$ 1,28 trilhão em valor
de mercado, o equivalente a 41,47% do valor de mercado total das companhias com ações negociadas na
Bolsa (em 21/11/2017).
Para o diretor presidente da Cemig, Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga, a conquista desse índice
reitera o compromisso da empresa na busca da criação de valor para os seus acionistas, empregados e
fornecedores, e ao bem-estar da sociedade, além do aprimoramento das práticas de sustentabilidade
empresarial.
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http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/noticias/2018.htm .

Belo Horizonte, 24 de novembro de 2017.

José Maria Rabelo
Diretor de Finanças e Relações com Investidores, em exercício

detalhes,

acesse:

