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CEMIG e LIGHT, ATRAVÉS DA AMAZÔNIA ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A, ADQUIREM
PARTICIPAÇÃO NA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE
A Cemig e a Light anunciam a aquisição estratégica de participação na Usina Hidrelétrica de
Belo Monte (“UHE Belo Monte”) através de uma Sociedade de Propósito Específico (SPE)
denominada Amazônia Energia Participações S.A (“Amazônia Energia”), criada com essa
finalidade.
A operação consiste na aquisição de 9,77% do capital social da Norte Energia S.A (“NESA”),
empresa detentora da concessão da UHE Belo Monte. Esta aquisição será realizada através da
Amazônia Energia, empresa na qual a Cemig GT detém 74,5% do capital total enquanto que a
Light S.A os demais 25,5%.
Belo Horizonte e Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2011 – A Companhia Energética de Minas Gerais –
CEMIG (“Cemig”) e a Light S.A. (“Light”) vem em conjunto divulgar aos seus acionistas e ao público em
geral que foi aprovada pelo Conselho de Administração das duas Companhias a aquisição de 9,77% do
capital social da Norte Energia S.A., empresa detentora da concessão para construção e operação da
UHE Belo Monte. A aquisição será realizada através da Amazônia Energia, empresa na qual a Light
detém 51% das ações ON e a Cemig GT detém 49% das ações ON e 100% das ações PN. O preço total a
ser pago pela aquisição das ações da NESA é de R$ 118.691.102,79 (cento e dezoito milhões, seiscentos
e noventa e um mil, cento e dois reais e setenta e nove centavos), e se refere ao reembolso dos valores
aportados até o momento pelos vendedores, corrigidos pelo IPCA até 26/10/2011.
A UHE Belo Monte é a maior usina atualmente em construção em todo o mundo, e quando finalizada,
terá uma capacidade instalada de 11.233 MW, com uma energia assegurada de 4.571 MW Médios. O
início de operação comercial está previsto para fevereiro de 2015 e o prazo de concessão é de 35 anos.
A concessão para a operação da UHE Belo Monte pertence à NESA, que se sagrou vencedora do leilão
realizado no mês de abril de 2010.
Principais objetivos da transação
A aquisição tem como principal objetivo, em concordância com o Plano Diretor da Cemig, alcançar um
crescimento sustentável nos segmentos de Geração, Transmissão e Distribuição de energia elétrica, com
a meta de 20% de participação nacional de mercado em cada um destes três segmentos.
Para a Light, a participação na UHE Belo Monte contribui para o crescimento da participação da geração
no resultado consolidado, tal qual definido em seu planejamento estratégico.
A região Norte do Brasil é a principal fronteira para expansão em geração de energia hidrelétrica no
País, uma vez que concentra mais do que 60% do potencial de expansão hidráulica ainda disponível.
Desta forma, é de importância estratégica a participação nestes projetos. A UHE Belo Monte é o
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segundo projeto da região no qual a Cemig GT está presente, uma vez que já possui 10% de participação
no consórcio construtor da UHE Santo Antônio, localizada no Estado de Rondônia.
A operação permitirá um acréscimo de 818 MW ao parque gerador da Cemig, assim como um aumento
da participação de mercado de 7% para 8% no segmento de geração de energia elétrica, além de um
aumento de 280 MW ao parque gerador da Light.
Dentre os principais diferenciais deste projeto se destacam os seguintes:
 Principais contratos de obra civil e equipamentos já firmados.
 Principais riscos associados a este projeto apresentam mitigantes consideráveis.
 Aportes de capital próprio diluídos ao longo de 9 anos e utilizando a própria geração de caixa do
projeto nos três últimos anos
 Custos Ambientais já definidos
 Comercialização de toda a energia já viabilizada

Governança Corporativa
De acordo com o Acordo de Acionistas da NESA, a Amazônia Energia terá o direito a indicar 1 (um)
membro titular e respectivo suplente do Conselho de Administração, 1 (um) membro de cada Comitê do
Conselho de Administração, o Diretor de Gestão e 1 (um) membro do Conselho Fiscal em sistema de
rodízio com outros acionistas.
É importante ressaltar que esta aquisição não impactará a política de pagamento de dividendos aos
acionistas tanto da Cemig quanto da Light.
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Light
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Convite Cemig - Teleconferência
26/10/2011, às 12h00 (Horário de Brasília).
A transmissão terá tradução simultânea para o inglês
Telefone: +55 (11) 4688-6341
Senha: Cemig
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Sobre a Cemig
Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG (CMIG3, CMIG4, CIG): A Cemig é uma das maiores
empresas do setor elétrico brasileiro e uma referência no Brasil e no mundo em sustentabilidade. O
Grupo Cemig é constituído por 62 empresas e 10 consórcios, e atua nas áreas de geração, transmissão e
distribuição de energia elétrica e soluções energéticas. Possui, também, investimentos em distribuição
de gás natural, transmissão de dados e está construindo uma linha de transmissão de energia elétrica no
Chile.
Sobre a Light
Light S.A. (LIGT3): A Light está sediada na cidade do Rio de Janeiro e tem como atividades principais a
exploração, direta ou indireta dos serviços de geração, transmissão, distribuição e comercialização de
energia elétrica, bem como outros serviços complementares. A Light S.A é uma holding que controla
integralmente subsidiárias que participam em três segmentos de negócio: distribuição de energia (Light
SESA), geração de energia (Light Energia) e comercialização/serviços de energia (Light Esco e Lightcom).

