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FATO RELEVANTE
A COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG (“Cemig”), companhia
aberta, categoria “A”, com ações negociadas nas bolsas de valores de São Paulo,
Nova Iorque e Madri, e a CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. – CEMIG-GT,
companhia aberta, categoria “B”, subsidiária integral da Cemig (“Cemig GT”), em
atendimento às disposições da Instrução nº 358 da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”), de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vêm informar aos seus
acionistas e ao mercado em geral que foi iniciada a oferta de aquisição em
dinheiro, por parte da Cemig GT (“Tender Offer”), de títulos de dívida no mercado
externo de sua emissão, com vencimento em 2024, remunerados a 9,25% (nove
vírgula vinte e cinco por cento) ao ano, no montante principal de até
US$500,000,000.00 (quinhentos milhões de dólares norte-americanos) (9.25% Senior
Notes due 2024, “Notes”).
A Tender Offer está sendo realizada de acordo com os termos e condições
previstos no memorando de oferta de aquisição (offer to purchase), datado de 19
de julho de 2021, o qual contém uma descrição mais abrangente e detalhada
desta. A Cemig GT se reserva o direto de alterar, encerrar ou retirar a Tender Offer
a seu exclusivo critério, sujeito à divulgação e aos demais requisitos dispostos na
legislação e regulamentação aplicável.
Este Fato Relevante tem caráter meramente informativo e não deve, em nenhuma
circunstância, ser interpretado como uma oferta de compra ou solicitação de uma
oferta de venda das Notes em qualquer jurisdição na qual eventual oferta de
compra ou solicitação de oferta de venda seja proibida, de acordo com as leis de
valores mobiliários daquele estado ou jurisdição, incluindo o Brasil. A Tender Offer
está sendo realizada exclusivamente para investidores no mercado exterior e não
será registrada na CVM ou oferecida no Brasil.

A Cemig e a Cemig GT reiteram seu compromisso de manter o mercado oportuna
e tempestivamente informado sobre o tema tratado neste Fato Relevante, nos
termos da legislação e regulamentação aplicável.
Quaisquer comunicados aos seus acionistas e ao mercado em geral relacionados
à Tender Offer serão divulgados nas páginas eletrônicas da CVM
(www.cvm.gov.br), da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão S.A. (http://www.b3.com.br/pt_br/)
e da Companhia (http://ri.cemig.com.br/)

Belo Horizonte, 19 de julho de 2021.
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