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Aviso aos Acionistas 

Pagamento de Dividendos  

A EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A., comunica aos senhores acionistas 

que em Assembleia Geral Ordinária (AGO) da Companhia, realizada em 26 de abril de 2017, 

foi aprovado o pagamento de Dividendos, no valor de R$15.922.947,68 (quinze milhões, 

novecentos e vinte e dois mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos), a 

serem pagos na forma da Lei e do Estatuto Social, conforme segue:  

a - Ações ON, valor de R$5.977.669,97, equivalentes a R$ R$0,406495 por ação; 

b - Ações PN, valor de R$ 9.945.277,71, equivalentes a R$0,447145 por ação (10% maior). 

1. O pagamento será efetuado até 30 de novembro de 2017. 

 

2. Farão jus aos Dividendos os acionistas constantes da posição acionária verificada em 

26.04.2017, sendo as ações negociadas a partir de 27.04.2017 na BM&FBOVESPA 

S.A. consideradas “ex-direito”. 

 

3. CRÉDITO DOS DIVIDENDOS 

Os acionistas receberão o crédito conforme cadastro fornecido ao Banco Bradesco S.A., 

instituição depositária das ações desta Companhia, a partir da data do início do 

pagamento desse direito. Os acionistas cujos dados cadastrais estejam desatualizados e 

não contenham o número do CPF/CNPJ, ou opção de crédito bancário, terão os seus 

Dividendos creditados em 3 (três) dias úteis após a efetivação da atualização cadastral. 

Neste caso a atualização poderá ser feita em qualquer agência do referido Banco. Os 

acionistas usuários de custódia fiduciária terão os créditos dos Dividendos efetuados 

conforme cadastro fornecido à BM&FBOVESPA. 

 

4. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelos telefones (11) 5613-3856. 

  

São Paulo, 26 de abril de 2017 

 

 

Carlos Alberto Marques da Silva 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 


