COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
COMPANHIA ABERTA
CNPJ 17.155.730/0001-64
AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos aos nossos acionistas que os Juros sobre o Capital Próprio aprovados em
26/12/2001 e o Dividendo aprovado em 30/04/2002 serão pagos em 30 de setembro de 2002, a
saber:
-

Juros sobre o Capital Próprio aprovado pela Reunião do Conselho de Administração de
26/12/2001, no montante de R$ 103.000.000,00 (cento e três milhões de reais), o que
corresponde a R$ 0,64807706980439 por lote de mil ações e que será pago a todos os
acionistas inscritos no Livro de Registro de Ações Nominativas em 27/12/2001;

-

Dividendo aprovado pela AGO/E de 30/04/2002, no montante de R$ 111.649.325,00
(cento e onze milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, trezentos e vinte e cinco reais), o
que corresponde a R$ 0,70249871254 por lote de mil ações e que será pago a todos os
acionistas inscritos no Livro de Registro de Ações Nominativas em 30/04/2002.

O pagamento será feito automaticamente para todos os acionistas que possuírem seus dados
cadastrais atualizados junto ao Banco Itaú S/A. Os demais deverão dirigir-se a uma das
agências especializadas de atendimento abaixo discriminadas.
Belo Horizonte (MG)
São Paulo (SP)
Rio de Janeiro (RJ)
Porto Alegre (RS)
Curitiba (PR)
Brasília (DF)
Salvador (BA)

Av. João Pinheiro, 195 – térreo
Rua XV de Novembro, 318 – térreo
Rua Sete de Setembro, 99 – subsolo
Rua Sete de Setembro, 746 – sobre loja
Rua João Negrão, 65
SCS Quadra 3, Ed. Dona Ângela – sobre loja
Av. Estados Unidos, 50 – 2º andar Ed. Sesquicentenário

Os acionistas detentores de ações ao portador, poderão apresentar os seus títulos
representativos dessas ações, para conversão e atualizações, em qualquer agência do Banco
Itaú S/A.

Belo Horizonte, 20 de setembro de 2002.

Cristiano Corrêa de Barros
Diretor de Relações com Investidores

