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COMUNICADO AO MERCADO
A COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG, empresa de
capital aberto, com ações negociadas nas Bolsas de Valores de São Paulo, Nova
Iorque e Madri, em atendimento ao compromisso de implementar as melhores
práticas de Governança Corporativa, vem a público para informar, nos termos do
artigo 12º da Instrução CVM nº. 358, de 03 de janeiro de 2002, que, conforme
Comunicado
ao
Mercado
da
sua
subsidiária
integral,
CEMIG
TELECOMUNICAÇÕES S.A. – CEMIGTelecom, datado de 01 de julho de 2010,
em reunião datada de 30 de junho de 2010, o Conselho de Administração da
CEMIG TELECOMUNICAÇÕES S.A. – CEMIGTelecom, sociedade anônima de
capital aberto, que presta serviços de telecomunicações, aprovou a celebração de
Contrato de Compra e Venda de Ações com a empresa ATIVAS
PARTICIPAÇÕES S.A., visando a compra de 9.804.900 (nove milhões,
oitocentas e quatro mil e novecentas) ações ordinárias, representativas de 49%
(quarenta e nove por cento) do capital social e votante, da ATIVAS DATA
CENTER S.A. A celebração desse contrato deverá ocorrer até o dia 9 de julho de
2010.
A empresa ATIVAS DATA CENTER S.A., subsidiária da ATIVAS
PARTICIPAÇÕES S.A., tem por objetivo social a prestação de serviços de
fornecimento de infra-estrutura de TIC – Tecnologia da Informação e
Comunicação, compreendendo hospedagem física (hosting e colocation) de
ambientes de tecnologia da informação, armazenamento de base de dados e sitebackup, serviços profissionais de segurança da informação e disponibilidade,
consultorias em TIC, conectividade com venda de acesso e banda internet,
estando construindo para tanto um Data Center classificado na categoria “Tier III”
(Uptime Institute), para atendimento a médias e grandes corporações.
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