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FATO RELEVANTE 

 
 

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 Instrução CVM nº 358 de 03/01/2002, conforme alterada, à Comissão de Valores Mobiliários - 

CVM, à BM&FBovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBovespa”) e ao mercado 

em geral, que sua subsidiária integral, Cemig Telecom S.A. (“CEMIG TELECOM”) arquivou, nesta data, o 

seguinte Fato Relevante:   

“Contrato de Investimento para aporte de capital na Ativas  
 

A Cemig Telecomunicações S.A. (“CEMIG TELECOM”), empresa de capital aberto, prestadora de 

Serviços de Comunicação Multimídia – SCM, conforme autorização expedida pela Agência Nacional de 

Telecomunicações – ANATEL, em atendimento às melhores práticas de Governança Corporativa, comunica 

ao mercado que, em parceria com a Ativas Participações S.A. (“ATIVAS PARTICIPAÇÕES”), empresa 

controlada do Grupo Asamar, celebrou nesta data Contrato de Investimento com a empresa Sonda 

Procwork Outsourcing Informática Ltda., integrante do grupo chileno Sonda S.A. (“SONDA”), para um 

aporte de capital na Ativas Data Center (“ATIVAS”).  

 

A participação da SONDA na ATIVAS se materializará através de um aumento de capital equivalente a R$ 

114 milhões, que representará 60% de participação acionária na ATIVAS, ficando CEMIG TELECOM e 

ATIVAS PARTICIPAÇÕES com 19,6% e 20,4% do capital total da empresa, respectivamente. 

 

A SONDA é a principal empresa de serviços de Tecnologia da Informação da América Latina, com presença 

em dez países e 17.000 colaboradores. Essa aliança estratégica reforça o compromisso da ATIVAS com os 

clientes atuais e futuros assegurando elevados padrões de segurança e disponibilidade. 

 

O fechamento desta transação está sujeito ao cumprimento de condições precedentes e normas para este 

tipo de operação.  

 

A CEMIG TELECOM reforça seu compromisso de divulgar, oportuna e tempestivamente, toda e qualquer 

informação relevante relacionada ao tema acima.” 

 

Belo Horizonte, 25 de agosto de 2016. 

Eliana Soares da Cunha Castello Branco 

     Diretora de Finanças, Gestão e Relações com Investidores 

 

 

 

 



 

 

 

 

A Cemig reforça seu compromisso de divulgar, oportuna e tempestivamente, toda e qualquer informação 

relevante relacionada ao tema acima. 

 

 

Belo Horizonte, 25 de Agosto de 2016. 
 

 

Fabiano Maia Pereira 

Diretor de Finanças e Relações com Investidores 


