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FATO RELEVANTE

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, à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3”) e ao mercado em geral, que a Companhia realizou hoje a Sessão Pública da licitação
presencial visando a alienação dos ativos de telecomunicações a ela inservíveis, conforme previsto
no Edital 500-Y12121.
A proposta econômica vencedora do Lote 1, apresentada pela American Tower do Brasil – Internet
das Coisas Ltda., foi de R$571.000.000,00 (quinhentos e setenta e um milhões de reais), ou seja,
70,41% superior ao valor mínimo de arrematação definido no Edital. A proposta econômica
vencedora do Lote 2, apresentada pela Algar Soluções em TIC S.A., foi de R$77.890.000,00
(setenta e sete milhões, oitocentos e noventa mil reais), ou seja, 139,86% superior ao valor mínimo
de arrematação definido no Edital.
Os arrematantes foram habilitados durante a Sessão e a Companhia declarará os Vencedores após
o decurso do prazo recursal. A Cemig esclarece, por oportuno, que, após a celebração dos
Contratos de Compra e Venda de Ativos e Outras Avenças, a conclusão da alienação estará sujeita
à implementação de condições suspensivas conforme definidas no Edital, inclusive a aprovação
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, se aplicável.
A Ata da referida Sessão Pública está disponível no Portal Eletrônico de Compras
(http://compras.cemig.com.br/).
A Companhia reitera seu compromisso de manter seus acionistas e o mercado em geral oportuna
e tempestivamente informados, de acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis.
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