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COMPANHIA ABERTA
CNPJ 17.155.730/0001-64

Comunicado ao Mercado

A Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG, empresa de capital aberto, com ações
negociadas nas Bolsas de São Paulo, Nova York e Madri, em atendimento ao compromisso
de implementar as melhores práticas de Governança Corporativa, vem a público para
informar, nos termos das Instruções CVM 358 de 03/01/2002, conforme alterada, à
Comissão de Valores Imobiliários – CVM, à BM&F Bovespa S.A. – Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros e ao mercado em geral que o seu Conselho de Administração
aprovou, em 05 de agosto de 2009, como alternativa à aquisição da totalidade das ações da
Terna Participações S.A. (“TERNA”) detidas pela Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A
(“TERNA S.p.A”) anunciada no Fato Relevante de 23 de abril de 2009, conforme facultado
pelo Contrato de Compra e Venda de Ações celebrado entre a CEMIG GT e a TERNA
S.p.A, naquela data, a possibilidade de redução da participação final da Cemig Geração e
Transmissão S.A. – CEMIG GT na referida aquisição para até 50% menos 1 ação ordinária
da TERNA e reduzir até 100% das ações preferenciais da TERNA, mediante parceria a ser
constituída com o Fundo de Investimento em Participações – FIP COLISEU, caso seja
viabilizada a subscrição da totalidade das cotas desse FIP necessárias à referida aquisição.
A implementação desta alternativa está condicionada a sua ratificação pela Assembléia
Geral de Acionistas, a ser convocada para este fim, bem como à conclusão bem sucedida da
negociação da parceria com o FIP COLISEU.
Maiores detalhes podem ser encontrados nos Sumários das Deliberações das Reuniões de
Conselho de Administração da CEMIG e CEMIG GT, ocorridas hoje e enviadas à CVM
nesta data.
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