COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
COMPANHIA ABERTA
CNPJ 17.155.730/0001-64
NIRE 31300040127

COMUNICADO AO MERCADO
Fitch Ratings eleva rating da Cemig
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, em atendimento ao compromisso de implementar
as melhores práticas de Governança Corporativa, à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”),
à B3 S.A. – Brasil, Bolsa Balcão (“B3”) e ao mercado em geral que a agência de classificação de
riscos Fitch Ratings (“Fitch”) elevou o rating de crédito da Cemig, bem como de suas subsidiárias
integrais Cemig Distribuição S.A. (“Cemig D”) e Cemig Geração e Transmissão S.A. (“Cemig
GT”), de B- para B, na escala global, e de BB-(bra) para BBB-(bra), atingindo o grau de
investimento na escala nacional. Ao mesmo tempo, os ratings das emissões de debêntures foram
elevados de BB-(bra) para BBB-(bra) (grau de investimento na escala nacional) e o rating da
emissão de eurobonds foi mantido em B. A perspectiva dos ratings passou de negativa para
estável.
De acordo com a agência, a elevação do rating de crédito reflete a competência da Cemig para
refinanciar grande parte da sua dívida de curto prazo e aprimorar seu perfil de liquidez, através
do refinanciamento de R$3,4 bilhões de dívida, a emissão de eurobonds de US$1 bilhão, o
aumento de capital de R$1,3 bilhão e a venda de, aproximadamente, R$700 milhões de ações da
Taesa. Adicionalmente, a Fitch considera que a Cemig apresenta, hoje, uma maior flexibilidade
financeira para administrar futuros vencimentos de dívida de curto prazo. Na visão da agência, a
incorporação de aumento de LAJIDA, da ordem de R$400 milhões a R$500 milhões, em termos
anuais, decorrentes do processo de revisão tarifária da Cemig D, no seu cenário base, sustenta o
processo de desalavancagem da Cemig.
Na mesma linha, a Standard&Poor’s tinha promovido, em 29 de março de 2018, uma elevação
do rating da Cemig, bem como de suas subsidiárias integrais, de brBBB- para brBBB, ambos
grau de investimento na escala nacional. Na escala global foi mantido o rating B. O rating da
emissão de eurobonds também se manteve em B. A perspectiva dos ratings foi alterada de estável
para positiva.
Os movimentos promovidos pelas agências de rating são um reconhecimento do esforço
empreendido pela Cemig em elevar sua qualidade de crédito.
A Companhia reforça seu compromisso em aprimorar sua liquidez e sua estrutura de capital
através do alongamento do seu perfil de dívida e de venda de ativos.
Belo Horizonte, 02 de maio de 2018.
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