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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, 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 sua subsidiária integral, Cemig Geração e Transmissão S.A. ("Cemig GT"), no
âmbito de sua emissão de bonds, no valor de US$1,5 bilhão e com vencimento em 05/12/2024,
comunicou ao agente fiduciário da emissão (“trustee”) a excepcional e momentânea
ultrapassagem da franquia de montante de investimentos passíveis de serem efetuados pela
Cemig GT - cláusula de Limitação de Pagamentos Restritos (“Limitation on Restricted
Payments”) - situação que será revertida no prazo de cura estabelecido no próprio contrato de
emissão dos bonds.
Referido evento decorre de operação de mútuo concedido pela Cemig GT para a Cemig D, no
montante de R$ 630 milhões, a ser pago em duas parcelas (novembro e dezembro de 2018),
sendo que a primeira amortização (novembro) deverá resultar no reenquadramento das
condições previstas na cláusula “Limitation on Restricted Payments”. Assim que efetuado o
pagamento, a Cemig GT utilizará os recursos para pré-pagar dívidas existentes, acelerando o
processo de desalavancagem em curso.
Por oportuno, a Companhia destaca que todos os demais covenants permanecem em
conformidade, em especial, a relação Dívida Líquida / Lajida.
Para a realização do mútuo, a Cemig GT utilizou recursos disponíveis oriundos da indenização
dos ativos não amortizados ou não depreciados relativos aos Projetos Básicos das UHE’s São
Simão e Miranda, no valor total de R$1,14 bilhão, recebida em 31/08/2018.
A Companhia reitera seu compromisso de manter seus acionistas e o mercado em geral oportuna
e tempestivamente informados acerca do desenvolvimento desse assunto.
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