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FATO RELEVANTE
A COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG (“CEMIG” ou
“Companhia”), 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 B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e ao mercado em geral,
que recebeu, no dia 07/07/2021, notificação do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais (“TCE-MG”) para apresentar toda a documentação relativa ao
procedimento de alienação da participação da Cemig na Taesa.
O requerimento dirigido ao TCE-MG foi apresentado por alguns deputados
estaduais para “suspender qualquer ato de desinvestimento da Cemig na Taesa,
sem que se realizem e divulguem estudos técnicos prévios, demonstrando que o
leilão das ações é vantajoso, assim como quais as condições que devem ser
atingidas para que tal vantajosidade seja assegurada (...)”, sob a alegação, feita
pelos deputados requerentes, que não foram realizados estudos técnicos para
justificar a transação
O TCE-MG não deferiu o pedido de liminar formulado pelos deputados para
suspensão do processo de venda, mas recomenda que a Cemig se abstenha de
realizar qualquer ato concernente à alienação das ações da Taesa até que a
Unidade Técnica do TCE-MG possa analisar toda a documentação requerida.
A Cemig ressalta que o processo competitivo de venda em estudo observa as
normas legais, regulamentares e da B3 para a realização do leilão especial,
ressaltando que o processo de alienação conta com a assessoria de instituição
financeira especializada e tem se pautado pela observância das melhores práticas
de governança para operações da espécie.
A Cemig manterá o mercado e demais interessados informados sobre esse tema,
nos termos da regulamentação aplicável.
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