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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 os resultados preliminares da oferta de
aquisição em dinheiro anunciada em Fato Relevante divulgado em 19 de julho de
2021, 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% ao ano,
no montante principal de até US$500,000,000. (“Montante Máximo”) (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. Às 17:00, horário de Nova Iorque, em 30 de julho de 2021
(“Primeiro Horário de Tender Offer”), de acordo com D.F. King & Co., Inc., o agente
da oferta e agente de informação para a Tender Offer, foram recebidas ofertas (e
não validamente retiradas) de titulares de Notes representando o montante total
de US$774,182,000.
Uma vez que o valor principal agregado de todas as Notes validamente ofertadas
até a Data da Oferta Antecipada excedeu o Montante Máximo, a CEMIG aceitará
as Notes ofertadas em uma base pro rata. Todas as Notes não aceitas como
resultado do rateio serão rejeitadas da Oferta e prontamente devolvidas ao titular.
Após levar em consideração o rateio, a CEMIG não espera aceitar para compra
quaisquer Notes que sejam validamente ofertadas após a Data da Oferta
Antecipada.

Sujeito aos termos e condições da Tender Offer, titulares de Notes que validamente
ofertaram as suas Notes antes ou no Primeiro Horário de Tender Offer serão elegíveis
a receber US$1,162.50 para cada US$1,000 em principal de Notes aceitas para
compra (“Valor Total de Aquisição”), que inclui prêmio antecipado de US$50.00
para cada US$1,000 em valor do principal de Notes.
Adicionalmente ao Valor Total de Aquisição, titulares de Notes que validamente
ofertaram as suas Notes e aceitaram para compra também receberão juros
acumulados e não pagos desde, e incluindo, a última data de pagamento de juros
até, mas não incluindo, a Data Inicial de Liquidação (conforme definida abaixo).
O pagamento de Notes validamente ofertadas antes ou no Primeiro Horário de
Tender Offer e aceitas para a aquisição está previsto para ocorrer em 05 de agosto
de 2021 (“Data Inicial de Liquidação”).
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, 30 de julho de 2021.
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