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CNPJ 17.155.730/0001-64
NIRE 33300266003

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 12 da
Instrução CVM nº. 358, de 03 de janeiro de 2002, que recebeu uma correspondência do
acionista Capital Research and Management Company (“CRMC”), acerca da redução
de participação acionária, com o seguinte conteúdo:
“Prezados Senhores,
Capital Research and Management Company (“CRMC”), por seu procurador
(procuração anexa), na qualidade de sociedade administradora de investimento no
exterior, em cumprimento ao que estabelece o artigo 12, parágrafo 4º, da Instrução
CVM nº 358, de 3.1.2002, conforme alterada pela Instrução CVM nº 449, de 16 de
março de 2007, (“Instrução CVM 358”), vem pela presente informar que, através de
operações realizadas em bolsa de valores por conta de seus clientes, reduziu a
participação que administra em ações preferenciais (“Ações PN”) de emissão da
Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG (“Companhia”), passando a
administrar um total de 18.985.704 Ações PN da Companhia, correspondentes a 4,94%
dessa espécie de ação.
Solicitamos a V. Sas, nos termos do artigo 12, §6º, da Instrução CVM 358, que as
informações contidas no comunicado anexo sejam transmitidas à CVM e à BOVESPA,
mediante o envio de Comunicado ao Mercado, no tipo “Aquisição/Alienação de
Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)”, de acordo com o estabelecido
no item 14.8 do Ofício Circular CVM/SEP/nº001/2010.
Permanecemos à disposição de V. Sas. para quaisquer esclarecimentos que se façam
necessários. Em relação ao assunto tratado nesta correspondência, V. Sas. poderão
ainda contatar José Luiz Homem de Mello (fone: 11-3247-8478; e-mail:
jhmello@pn.com.br).
Atenciosamente,
Capital Research and Management Company
Pp. José Luiz Homem de Mello”
Informamos, ainda, que a referida correspondência encontra-se arquivada na sede da
Cemig, na Avenida Barbacena, 1.200 - 5º andar, nesta cidade de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais.
Belo Horizonte, 01 de julho de 2010
Luiz Fernando Rolla
Diretor de Finanças, Relações com Investidores e Controle de Participações.
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