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A COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG ("Cemig"), companhia
aberta, com ações negociadas nas bolsas de valores de São Paulo, Nova Iorque e Madri, nos termos
da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme
alterada, comunica à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, aos seus acionistas, ao mercado
em geral e demais interessados que, conforme aprovado na reunião do Conselho de Administração
da Companhia, realizada em 21/12/2017, na reunião do Conselho de Administração da Energimp,
realizada em 05/02/18, e, ainda, conforme o Memorando de Entendimento datado de 08/02/2018,
foi celebrado o documento final denominado “Instrumento Particular de Transação e Outras
Avenças” (“Instrumento”), entre Cemig Geração e Transmissão S.A. (“Cemig GT”) e Energimp
S.A. (“Energimp”) (em conjunto, as “Partes”). O Instrumento tem por objeto o descruzamento das
participações societárias atualmente detidas conjuntamente pelas Partes nas empresas Central
Eólica Praias de Parajuru S.A. (“Parajuru”), Central Eólica Volta do Rio S.A. (“Volta do Rio”) e
Central Eólica Praia de Morgado S.A. (“Morgado”), extinguindo assim a parceria societária entre
as Partes (“Descruzamento de Ativos”).
O Descruzamento de Ativos será efetuado de forma que a totalidade das ações representativas de
100% (cem por cento) do capital social de Parajuru e de Volta do Rio passe a ser de titularidade
integral e exclusiva da Cemig GT, ou quem lhe faça as vezes, e a totalidade das ações
representativas do capital social de Morgado passe a ser de titularidade integral e exclusiva da
Energimp.
O Descruzamento de Ativos está sujeito a condições suspensivas, tais como a aprovação do órgão
de defesa da concorrência (CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica), no prazo e
forma assinalados pela respectiva legislação de regência, e do banco financiador, dentre outras.
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