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CEMIG lançará ADRs na Bolsa de Valores de Nova Iorque
Belo Horizonte, Brasil, 14 de agosto de 2001 – Companhia Energética de Minas
Gerais - CEMIG - (OTC: CEMCY; BOV: CEMI3), uma das maiores concessionárias de
energia do Brasil, anunciou ontem o arquivamento da declaração de registro junto à comissão de
valores mobiliários dos EUA (Securities and Exchange Commission) relativo aos “American
Depositary Receipts”, ou ADRs, cada um representando 1.000 ações preferenciais da CEMIG. O
arquivamento foi realizado tendo em vista o pedido para a negociação dos ADRs da CEMIG na
Bolsa de Valores de Nova Iorque. Os ADRs Nível I da Companhia vêm sendo negociados no
mercado balcão desde 1993.
Djalma Bastos de Morais, Presidente do Conselho de administração e da Diretoria
Executiva da CEMIG, disse: “Negociar nossos ADRs na Bolsa de Valores de Nova Iorque
consolidará nossa presença entre investidores institucionais mundialmente. Atualmente, 97% de
nossas ações preferenciais, ou 54% capital total é detido por investidores privados. Destes
números, 42% e 23%, respectivamente, são detidos por investidores estrangeiros.”
Cristiano Corrêa de Barros, Diretor de Finanças e Participações, disse: “Listar os ADRs
Nível II demandou um árduo trabalho e grande dedicação. Estamos muito satisfeitos por ter
atingido esse ponto e esperamos iniciar a negociação de nossos ADRs na Bolsa de Valores de
Nova Iorque em setembro de 2001.”
A CEMIG é uma concessionária de energia elétrica líder no Brasil e uma das maiores
distribuidoras de eletricidade na América Latina. Opera no Estado de Minas Gerais, o terceiro
maior mercado no Brasil (depois de São Paulo e do Rio de Janeiro). A Companhia tem uma
capacidade instalada total de 5.633 MW, suprindo aproximadamente 84% do consumo de
eletricidade em Minas Gerais, para aproximadamente 5 milhões de consumidores, gerando em
suas próprias usinas aproximadamente 55% da energia total vendida.
A Companhia tem concessão de distribuição exclusiva que abrange cerca de 97% da área
geográfica de Minas Gerais. Da eletricidade que a CEMIG fornece a seus consumidores finais,
60% é para consumidores industriais, 20% para residenciais, 10% para comerciais e 10% para
rurais e outros consumidores.
A CEMIG também atua na distribuição de gás, tem participação em uma empresa de fibra
ótica e rede de cabos coaxiais e tem, em sua carteira de serviços de consultoria, várias
concessionárias de energia de diversos países.
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