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A COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG, companhia
aberta, com ações negociadas nas bolsas de valores de São Paulo, Nova Iorque e Madri,
vem a público informar, nos termos da Instrução CVM nº 358 de 03/01/2002, conforme
alterada, à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), à BM&FBovespa S.A. (“Bolsa
de Valores, Mercadorias e Futuro”) e ao mercado em geral que as notícias veiculadas
nos dias 27 e 28/09/2012, nos periódicos online “Estadão” e Reuters Brasil, sob os
títulos “Cemig: Temos Interesse em aquisição de ativos do Grupo Rede” e “Cemig tem
interesse em empresas do Grupo Rede Energia”, respectivamente, onde citaram
“Brasília, 27/09/2012 - O presidente da Cemig, Djalma Morais, disse há pouco que a
companhia de distribuição de Minas Gerais tem interesse na aquisição de ativos do
Grupo Rede Energia. Ao chegar ao Ministério de Minas e Energia para uma reunião
com o ministro Edison Lobão, Morais afirmou que a Cemig acompanha com atenção a
situação das oito distribuidoras do Grupo Rede que estão sob intervenção da Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel). "O Grupo Equatorial já adquiriu a Celpa, do Pará,
e viemos manifestar o nosso interesse na reestruturação do Grupo Rede, em ativos que
venham a ser colocados no mercado, dependendo das condicionantes determinadas pela
Aneel", afirmou Morais.”; e “O presidente da Cemig, Djalma Bastos de Morais, disse
nesta quinta-feira que a empresa tem interesse nas companhias do Grupo Rede Energia
sob regime de intervenção do governo. O executivo não informou quais ativos do Grupo
Rede despertam o maior interesse da empresa..”.
Relativamente às notícias veiculadas na imprensa, com relação ao nosso interesse na
aquisição de ativos do Grupo Rede, e em conformidade com as nossas respostas aos
Ofícios CVM/SEP/GEA-1/Nº461/2012, de 31/05/2012;
CVM/SEP/GEA1/Nº479/2012, de 13/06/2012, e CVM/SEP/GEA-1/Nº684/2012, de 13/09/2012, nos
quais reafirmamos que a Companhia tem avaliado diversas alternativas de investimento
que possam agregar valor à operação de seus ativos atuais.
Adicionalmente comunicamos que a companhia, dando sequencia ao seu plano de
crescimento através do vetor de aquisições reitera seu compromisso de buscar
oportunidades de investimento que atendam aos requisitos de rentabilidade
estabelecidos por seus acionistas e de divulgar toda e qualquer informação relevante,
quando efetivada.
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