COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG
COMPANHIA ABERTA
CNPJ 17.155.730/0001-64
AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos nossos acionistas que a Assembleia Geral Ordinária (AGO), realizada em
03-05-2019, deliberou o seguinte:
1. DIVIDENDOS:

a) que ao lucro líquido do exercício de 2018, no montante de R$1.700.099 mil, sejam
destinados R$867.350 mil como dividendos mínimos obrigatórios aos acionistas da
Companhia conforme segue:
 Ratificar R$210.000 mil na forma de Juros sobre o Capital Próprio (“JCP”), o que
corresponde a R$0,144013969 por ação, a ser compensado com o dividendo mínimo
obrigatório de 2018, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, ressalvados
os acionistas dispensados de tal retenção, nos termos da legislação em vigor, a ser
pago em duas parcelas iguais, sendo a primeira até 28 de junho de 2019 e a segunda
até 30 de dezembro de 2019, fazendo jus os acionistas que tiverem seus nomes
inscritos no Livro de Registros de Ações Nominativas em 21-12-2018. As ações
passaram a ser negociadas “ex-direitos”, a partir do dia 26-12-2018;
 Declarar R$657.350 mil na forma de dividendos de 2018, o que corresponde a
R$0,450798011 por ação, a ser pago até 30 de dezembro de 2019 (parcela única),
fazendo jus os acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registros de
Ações Nominativas na data da realização da AGO, ou seja, 03-05-2019. As ações
passarão a ser negociadas “ex-direitos”, a partir do dia 06-05-2019.
O pagamento dos dividendos, que será realizado em parcela única até 30-12-2019, poderá ser
antecipado, conforme disponibilidade de caixa e a critério da Diretoria Executiva.
Aos acionistas cujas ações não estejam custodiadas na CBLC e cujos dados cadastrais se
encontrem desatualizados, recomendamos comparecer a qualquer agência do Banco Itaú
Unibanco S.A. (Instituição que administra o Sistema de Ações Nominativas Registradas da
CEMIG) munidos de seus documentos pessoais, para a devida atualização.
Belo Horizonte, 03 de maio de 2019
Maurício Fernandes Leonardo Júnior
Diretor de Finanças e Relações com Investidores
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