NOTÍCIAS CORPORATIVAS
DIVULGAÇÃO IMEDIATA

CEMIG adere ao Nível I de Governança corporativa da BOVESPA
Belo Horizonte, Brasil, 17 de outubro de 2001 – Companhia Energética de Minas
Gerais - CEMIG - (BOVESPA: CMIG4; NYSE: CIG), uma das maiores concessionárias de
energia do Brasil, anunciou hoje que formalizará sua adesão ao nível I do segmento especial do
mercado de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, denominado Novo Mercado, com a
assinatura do Contrato de Adoção de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa - Nível
I com a Bolsa de Valores de São Paulo.
Djalma Bastos de Morais, Presidente do Conselho de Administração e da Diretoria
Executiva disse: "Estamos reafirmando nosso compromisso de transparência com o mercado
investidor através da adesão ao nível I da BOVESPA. Nossa empresa tem pautado suas ações de
forma a estender a todos acionistas, não só o majoritário, os benefícios de uma gestão voltada
para o crescimento."
Preocupado com as futuras parcerias com os investidores, Cristiano Corrêa de Barros,
diretor financeiro, afirmou: " A participação neste segmento do mercado é de fundamental
importância para a Companhia, reafirmando seus compromissos históricos com a transparência,
os investidores, a governança corporativa e o fortalecimento do mercado de capitais. Esta é mais
uma demonstração da preocupação da direção da empresa em estabelecer um relacionamento
franco e aberto com acionistas e investidores de forma a identificar as melhores oportunidades
de agregar valor aos investimentos realizados."
Alguns dos compromissos que a CEMIG assumirá com a assinatura desse contrato são:
•

manutenção em circulação de uma parcela mínima de ações, representando 25% do
capital total;

•

prazo mínimo de 15 dias para convocação de assembléias gerais;

•

ampliação do escopo das informações prestadas trimestralmente, entre as quais a
exigência de demonstrações financeiras consolidadas e demonstrativos dos fluxos de
caixa;

•

cumprimento de regras de divulgação de informações em operações envolvendo
ativos de emissão da companhia por parte dos acionistas controladores e
administradores da companhia;

•

divulgação de acordos de acionistas, programas de opção de compra de ações e de
contratos com partes relacionadas;

•

realização de reunião anual com analistas e quaisquer outros interessados;

•

disponibilização de um calendário anual de eventos corporativos;

•

realização de ofertas públicas de colocação de ações por meio de mecanismos que
favoreçam a dispersão do capital.

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.
Os American Deposit Receipts - ADR da CEMIG são negociados na Bolsa de Valores
de Nova Iorque - NYSE, desde 18 de setembro de 2001.
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