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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 da Resolução CVM nº 44/2021, de 23/08/2021, que 

revogou a Instrução CVM nº 358, de 03/01/2002, à Comissão de Valores Mobiliários – 

CVM, à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e ao mercado em geral, que sua coligada, 

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. ("Taesa") divulgou, em 30-06-2022, Fato 

Relevante com o seguinte teor: 
 

“A Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (B3: TAEE3, TAEE4 e TAEE11) 

(“Taesa” ou “Companhia”) comunica aos seus acionistas, ao mercado em geral 

e demais interessados que se sagrou vencedora na disputa pelo lote 10 

referente ao Leilão de Transmissão nº 01/2022 promovido nesta data pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”): 

 
 Lote 10 

Rap vencedora (R$) 18.787.000,00 

Deságio 47,96% 

Localização (Estados) Santa Catarina 

Extensão (km) 92,7  
(66,7 km de circuito duplo) 

CAPEX ANEEL (R$) 243.153.130,38 

Prazo de construção ANEEL (meses) 54 

 

O lote arrematado tem sinergias importantes, aproveitam a estrutura de 

Operação e Manutenção existente na Companhia, além de previsões de 

otimizações de CAPEX e antecipação de entrega dos empreendimentos, 

conforme habitualmente performado pela  

Taesa.  

 

O resultado no certame é decorrente da execução do planejamento 

estratégico da Companhia, da sua missão de conectar o Brasil com energia 

segura e confiável e da sua visão em ser a transmissora de energia elétrica de 

maior Valor para a sociedade.  

 

A Companhia reforça seu foco nos pilares estratégicos de crescimento 

sustentável, geração de valor, disciplina financeira e eficiência operacional, 

ratificando o compromisso de transmitir energia com confiabilidade, 

transparência e segurança para toda a sociedade e respeitando o meio 

ambiente e todos os stakeholders.” 

 

Belo Horizonte, 01 de julho de 2022. 
 

Dimas Costa 
Diretor de Finanças e Relações com Investidores, em exercício 


