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FATO RELEVANTE
Cemig apresentou proposta à Renova
A COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG (“Cemig” ou
“Companhia”), companhia aberta, com ações negociadas nas bolsas de valores de São Paulo,
Nova Iorque e Madri, vem a público informar, nos termos da Instrução CVM nº 358 de 03/01/2002,
conforme alterada, à Comissão de Valores Mobiliários – CVM (“CVM”), à B3 S.A. - Brasil, Bolsa,
Balcão (“B3”) e ao mercado em geral, que considerando as recentes alterações nas negociações de
capitalização da Renova Energia S.A. (“Renova”), o interesse da Renova em antecipar receitas
provenientes de contratos de compra e venda de energia e visando a execução do Programa de
Desinvestimentos da Cemig, a Companhia apresentou à Renova, nesta data, Proposta Vinculante
(“Proposta”), referente à aquisição de 100% (cem inteiros por cento) das ações de emissão da
Chipley SP Participações S.A. (“Chipley”) detidas pela Renova ou de 51% (cinquenta e um por
cento) das ações de emissão da Brasil PCH S.A. (“Brasil PCH”) detidas pela Chipley “Transação”.
A intenção da Cemig é que a Renova aliene sua participação na Brasil PCH a terceiros ou à própria
Cemig ou a quaisquer de suas afiliadas, nos termos da Proposta, de forma a viabilizar o pagamento
dos valores devidos à Cemig Geração e Transmissão S.A. (“Cemig GT”).
A conclusão da Transação, se aceita pela Renova, dependerá ainda de determinadas condições
precedentes previstas na Proposta e comuns a este tipo de transação.
Diante do exposto, a Cemig GT, desde já, se declara impedida de se manifestar nos órgãos de
governança da Renova sobre as deliberações relativas à aludida Proposta.
A Cemig manterá o mercado e seus acionistas informados sobre quaisquer atualizações referentes
a esta Transação.
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