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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 (“CVM”), à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e ao
mercado em geral que assinou, nesta data, na condição de Compradora, o contrato de compra e vendas
com a COBRA BRASIL SERVIÇOS, COMUNICAÇÕES E ENERGIA S.A., e COBRA
INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A., de 100% (cem por cento) das ações da Sete Lagoas
Transmissora de Energia S.A. (“SLTE”) (“Transação” ou “AQUISIÇÃO”).
O preço de AQUISIÇÃO é de R$ 41.367 mil, na data-base de 31 de dezembro de 2020, e estará sujeito
aos mecanismos de ajuste de preço estabelecidos no Contrato de Compra e Venda de Ações
(“CCVA”).
A SLTE tem a concessão obtida no Leilão de Transmissão Aneel 008/2010, Lote H para a construção
e operação da Subestação Sete Lagoas 4, no município de Sete Lagoas, Minas Gerais. O contrato de
concessão tem vigência até junho de 2041.
A subestação Sete Lagoas 4 entrou em operação em junho de 2014 e acessa a Rede Básica por meio
do secionamento da Linha de Transmissão (LT) Neves 1 - Três Marias (345 kV), pertencente à Cemig
Geração e Transmissão S.A. (“Cemig GT”), que já opera os respectivos terminais nessa subestação.
O fechamento da Transação está vinculado ao cumprimento de determinadas condições precedentes
previstas no CCVA e que são comumente aplicáveis neste tipo de operação, incluindo, entre outras:
(i) aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL; (ii) aprovação pelo Conselho
Administrativo de Defesa Econômica – CADE; e (iii) Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES.
Essa Transação reforça a estratégia da Companhia de crescimento com geração de valor, foco no core
business e em Minas Gerais.
A Cemig reitera seu compromisso de manter o mercado oportuna e tempestivamente informado sobre
o tema tratado neste Fato Relevante, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis. Quaisquer
comunicados aos seus acionistas e ao mercado em geral relacionados à AQUISIÇÃO 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, 27 de julho de 2021.
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