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CNPJ 17.155.730/0001-64 - NIRE 31300040127
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores acionistas convocados para se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária a realizar-se em 24 de janeiro de 2018, às 15 horas, na sede social, na
Avenida Barbacena, 1.200, 21º andar, em Belo Horizonte-MG, a fim de deliberar-se sobre:
1. a extensão do atual mandato dos membros do Conselho de Administração da Cemig até a
Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2019, de forma que o mandato dos
Conselheiros de Administração da Companhia, da Cemig D e da Cemig GT tenham
finalização coincidente; e,

2. a ultrapassagem, em 2018, da meta de manter o endividamento consolidado prevista
na alínea “a” do § 7° do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia em valor igual ou
inferior a 3,0 vezes o LAJIDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e
amortização); da meta estabelecida na alínea “b” do § 7º do artigo 11 do mesmo
Estatuto para a relação consolidada de endividamento medida por dívida líquida /
(dívida líquida + patrimônio líquido) limitada a 45%; e, da meta constante na alínea
“d” do § 7º do artigo 11 do Estatuto no montante consolidado dos recursos destinados
a investimentos de capital e à aquisição de quaisquer ativos, por exercício social,
equivalente a, no máximo, 43% do LAJIDA (lucro antes de juros, impostos,
depreciações e amortização) da Companhia.
O acionista que desejar representar-se na referida Assembleia Geral deverá atender aos
preceitos do artigo 126 da Lei 6.404/1976 e do parágrafo único do artigo 9º do Estatuto
Social da Companhia, exibindo no ato ou depositando, preferencialmente até 22 de janeiro
de 2018, os comprovantes de titularidade das ações, expedidos por instituição financeira
depositária e procuração, com poderes especiais, na Superintendência da Secretaria Geral e
Executiva Empresarial da Cemig, na Av. Barbacena, 1.200, 19º andar, ala B1, em Belo
Horizonte-MG.
Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2017.
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