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COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG 

 

COMPANHIA ABERTA 

CNPJ 17.155.730/0001-64 

 

 

AVISO AOS ACIONISTAS 

 
Orientações sobre participação em Assembleia Geral de Acionistas 

 

 

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, em complemento ao Aviso aos Acionistas de 23/07/2020, comunica 

aos seus acionistas que, devido ao procedimento que será adotado para a Assembleia Geral 

Ordinária/Extraordinária da Companhia a ser realizada em 31/07/2020 ("AGO/E 2020"), de 

forma exclusivamente digital, na sede da Cemig, em Belo Horizonte - MG, por meio da 

disponibilização de sistema eletrônico na plataforma Zoom, deverão ser observadas as 

seguintes instruções, além daquelas já informadas anteriormente:  

 

a) para participar da AGO/E 2020, o acionista ou seu representante deverá se cadastrar 

através do link https://aovivo.integra.tv.br/cemig, em ambos os casos, até as 10 horas 

do dia 31/07/2020; 

 

b) uma vez recebido o cadastro e verificadas as informações fornecidas, a Companhia 

enviará ao acionista ou ao seu representante as orientações para participação na 

AGO/E 2020, por meio da plataforma Zoom.  

 

c) na hipótese de o acionista ou seu representante ter se cadastrado devidamente para 

participar da AGO/E 2020 e não receber da Companhia as instruções para acesso, até 

as 10h30 do dia 31/07/2020, deverá entrar em contato com a Companhia pelo telefone 

+55(31)3506-5024, para suporte. 

 

d) em caso de dúvidas ou dificuldades para se cadastrar, enviar e-mail com suas 

dúvidas para ri@cemig.com.br ou ligar para +55(31)3506-5024, entre 8 h e 18 h; 

 

 

Uma vez iniciada a AGO/E 2020, o acionista participante ou seu representante poderá exercer 

o direito de voto e será considerado presente e assinante da ata, na forma do Art. 21- V da 

Instrução CVM481/09.  
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A Companhia recomenda que os acionistas se inteirem previamente do uso da plataforma 

Zoom e garantam a compatibilidade de seus respectivos dispositivos eletrônicos com a 

utilização desta (por vídeo e áudio).  

 

A Companhia esclarece que não será permitido o acesso à AGO/E 2020 após o horário 

previsto para o início da Assembleia, ou seja, às 11 horas – horário de Brasília. 

 

Por fim, a Cemig esclarece que não se responsabiliza por quaisquer problemas operacionais 

ou de conexão que o acionista ou seu representante venha a enfrentar, bem como por 

quaisquer outras eventuais questões alheias à Companhia que venham a dificultar ou 

impossibilitar sua participação na AGO/E 2020, por meio da plataforma digital. 

 

 

 

 

 
 

 

Belo Horizonte, 30 de julho de 2020 

 

 

 

Leonardo George de Magalhães 

Diretor de Finanças e Relações com Investidores 
 


