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COMUNICADO AO MERCADO 
 

CEMIG aliena a totalidade da sua participação societária 
na Madeira Energia S.A.. 

 
 

A COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG (“CEMIG”), companhia aberta, 
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, subsidiária 
integral da CEMIG, vêm a público informar, à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, 
à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e ao mercado em geral, que concluiu, em 
20/03/2023 a alienação da totalidade de sua participação societária, direta e indireta, 
equivalente a 7,53% do Capital Social, da Madeira Energia S.A. (“MESA”), controladora 
da empresa Santo Antônio Energia S.A. (“SAE”), para  Furnas Centrais Elétricas S.A. 
(“Furnas”), pelo valor de R$55,4 milhões. A SAE tem por objetivo a operação e 
manutenção da Usina Hidrelétrica Santo Antônio, localizada no rio Madeira, Município 
de Porto Velho, Estado de Rondônia. 
 
Com a conclusão da alienação, Furnas se compromete assumir as garantias 
apresentadas pela CEMIG e CEMIG GT junto ao BNDES e demais credores, no âmbito 
dos instrumentos de financiamento da SAE, bem como manter a CEMIG e a CEMIG GT 
indenes de qualquer obrigação referente a tais garantias, até que ocorra a efetiva 
assunção de tais obrigações por Furnas.  
 
A presente alienação se insere no contexto de execução do Programa de 
Desinvestimento da CEMIG para, assim, redirecionar os esforços de gestão e a 
alocação de capital para o Estado de Minas Gerais. 
 
A CEMIG e a CEMIG GT reiteram seu compromisso em manter os acionistas, o mercado 
em geral e demais interessados devida e oportunamente informados sobre este tema, 
nos termos da regulamentação aplicável e respeitadas as restrições constantes das 
normas da CVM e demais leis aplicáveis. 
 

 
Belo Horizonte, 20 de março de 2023. 
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