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CEMIG orgulhosamente anuncia que manterá lançamento dos
ADRs Nível II na Bolsa de Valores de Nova Iorque
Belo Horizonte, Brasil, 17 de setembro de 2001 - Companhia Energética de
Minas Gerais - CEMIG - (OTC: CEMCY; BOV:CEM13), uma das maiores
concessionárias de eletricidade do Brasil, orgulhosamente anunciou hoje que manterá o
lançamento de seus “American Depositary Receipts” – ADRs, de Nível II na Bolsa de
Valores de Nova Iorque (NYSE). A CEMIG afirma que não se intimidará com os ataques
terroristas da última terça-feira em Nova Iorque e Washington DC. O código dos ADRs da
CEMIG na Bolsa de Valores de Nova Iorque é CIG.
Cada ADR representa 1000 ações preferenciais da CEMIG. O Nível II sucede o
programa Nível I da Cemig, que vem sendo negociado no mercado balcão desde 1993.
Djalma Bastos de Morais, Presidente do Conselho de Administração e Diretoria
Executiva da CEMIG, disse que embora todas as comemorações do lançamento tenham sido
adiadas, “a CEMIG está orgulhosa em iniciar a negociação de seus ADRs amanhã na NYSE,
a maior bolsa de valores do mundo. A manutenção do lançamento dentro da programação é
uma clara declaração de nosso apoio a ambos, ao mercado de capitais norte-americano e aos
Estados Unidos da América.”
Cristiano Corrêa de Barros, Diretor de Finanças e Participações, declarou: “estar
negociando junto às mais influentes companhias do mundo e acessar o maior mercado de
capitais do mundo é uma extraordinária realização para a CEMIG.”
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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