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Esclarecimentos sobre o Ofício nº 1122/2018 - SAE, de 24/05/2018
Questionamento CVM

Cia. Energética de Minas Gerais - CEMIG
At. Sr. Maurício Fernandes Leonardo Júnior
Diretor de Relações com Investidores.
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal O Estado de São Paulo, em 24/05/2018, sob o título “Cemig prepara
nova emissão externa de bônus”, consta, entre outras informações, que a Cemig deu início aos
preparativos para uma nova emissão de bônus no mercado externo, ainda sem valores e prazos, que
pode ocorrer até o meio do ano.
Solicitamos esclarecimento sobre o item assinalado, até 25/05/2018, com a sua confirmação ou não,
bem como outras informações consideradas importantes.
Resposta da CEMIG
Prezada Senhora Ana Lucia da Costa Pereira,
Superintendência de Acompanhamento de Empresas e Ofertas de Valores Mobiliários de Renda
Variável - B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
Em resposta ao Ofício nº 1122/2018-SAE, de 24/05/2018, informamos que a Companhia está
permanentemente avaliando alternativas para melhorar sua estrutura de capital, alongar seu perfil de
endividamento e reduzir o custo da sua dívida. Porém, neste momento, a Cemig ressalta que não tomou
nenhuma decisão referente à captação de recursos, tanto no mercado interno quanto no externo. A
propósito, destacamos que no texto da matéria emitida pelo veículo de imprensa há registro de
manifestação da Companhia nesse sentido.
Diante do exposto, não vislumbramos razão, à luz da Instrução CVM 358/2002, que justifique a
divulgação de Fato Relevante ou Comunicado ao Mercado acerca do assunto.
Na oportunidade, a Companhia reitera seu compromisso de divulgar, oportuna e tempestivamente, todo
e qualquer fato que seja do interesse de seus acionistas, nos termos do artigo 2º da Instrução CVM
358/2002.
Belo Horizonte, 24 de maio de 2018.
Maurício Fernandes Leonardo Júnior
Diretor de Finanças e Relações com Investidores

