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COMUNICADO AO MERCADO 

 

 

 

A COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG (“Cemig”), 

companhia aberta, com ações negociadas nas bolsas de valores de São Paulo, Nova Iorque 

e Madri, vem a público informar, nos termos do artigo 12 da Instrução CVM nº 358 de 

03/01/2002, conforme alterada, à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, à B3 S.A.-

Brasil, Bolsa, Balcão e ao mercado em geral que recebeu correspondência da BlackRock, 

Inc. (“BlackRock”) com o seguinte conteúdo:  

 

1. A BlackRock, Inc. (“BlackRock”) vem, em nome de alguns de seus clientes, na 

qualidade de administrador de investimentos, informar que adquiriu ações 

preferenciais emitidas pela Cia Energetica de Minas Gerais - CEMIG 

(“Companhia”), sendo que, em 1º de setembro de 2020, suas participações 

alcançaram, de forma agregada, 94.888.261 ações preferenciais e 58.801.709 

American Depositary Receipts (“ADRs”) representativos de ações preferenciais, 

totalizando 153.689.970 ações preferenciais, representando aproximadamente 

15,20% do total de ações preferenciais emitidas pela Companhia, e 2.320.928 

instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações preferenciais com 

liquidação financeira, representando aproximadamente 0,23% do total de ações 

preferenciais emitidas pela Companhia. 

2. A fim de atender o disposto no Artigo 12 da Instrução nº 358 da Comissão de Valores 

Mobiliários (“CVM”), datada de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, a 

BlackRock, por meio desta, solicita ao Diretor de Relações com Investidores da 

Companhia a divulgação das seguintes informações à CVM e aos demais órgãos 

competentes: 

(i) BlackRock tem sede registrada em 55 East 52nd Street, Cidade de Nova Iorque, 

Estado de Nova Iorque 10022-0002, Estados Unidos da América; 

(ii) as participações societárias detidas pela BlackRock alcançaram de forma 

agregada 94.888.261 ações preferenciais e 58.801.709 ADRs representativos 

de ações preferenciais, totalizando 153.689.970 ações preferenciais, 

representando aproximadamente 15,20% do total de ações preferenciais 

emitidas pela Companhia, e 2.320.928 instrumentos financeiros derivativos 



 
referenciados em ações preferenciais com liquidação financeira, 

representando aproximadamente 0,23% do total de ações preferenciais 

emitidas pela Companhia conforme especificado no item 1 acima; 

(iii) o objetivo das participações societárias acima mencionadas é estritamente de 

investimento, não objetivando alteração do controle acionário ou da estrutura 

administrativa da Companhia; e 

(iv) não foram celebrados, pela BlackRock, quaisquer contratos ou acordos que 

regulem o exercício de direito de voto ou a compra e venda de valores 

mobiliários emitidos pela Companhia. 

 

3. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou comentários 

adicionais que julguem necessários quanto ao assunto.” 

 

 

 

Belo Horizonte, 08 de setembro de 2020. 

 

 

Leonardo George de Magalhães  

Diretor de Finanças e Relações com Investidores 
 

 


