TRANSCRIÇÃO DA CONSULTA
GAE/SRE - 740/2005
18 de abril de 2005
CIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
Sr. CARLOS AUGUSTO LEONE PIANI
Diretor de Relações com Investidores

Prezado Senhor,

Considerando os termos das demonstrações financeiras e do edital de convocação das
AGO/E de 29/4/2005, e para um maior esclarecimento ao mercado, solicitamos nos
informar se será proposta à assembléia a distribuição de algum benefício aos acionistas,
ou seja, dividendo, juros sobre o capital próprio ou eventual remuneração de capital.

Caso positivo, fornecer o valor bruto em R$/cem mil ações.

Caso negativo informar, se todas as ações componentes do atual Capital Social dessa
companhia, participarão de forma integral e em igualdade de condições a todos os
benefícios, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital, que vierem a ser
distribuídos por essa empresa.

Atenciosamente,

Jorge Antonio Tambucci
Supervisão de Relações com Empresas
Telefone:(011)3233-2207
c.c
CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Srª Elizabeth Lopes Rios Machado - Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendência de Relações com o Mercado e
Intermediários

São Luis, 25 de abril de 2005.

À
BOVESPA
Jorge Antonio Tambucci
Supervisão de Relações com Empresas
Ref.: GAE/SRE - 740/2005 - Cemar - Proposta

Prezado Senhor,
Em resposta ao seu e-mail, temos a informar que esta Companhia não apresentou
lucro líquido no exercício de 2004, portanto não haverá distribuição de nenhum
benefício aos acionistas da Companhia, seja dividendos, juros sobre o capital
próprio ou qualquer outra forma de remuneração do capital, devendo o resultado
registrado durante o exercício de 2004, provavelmente, ser destinado pela AGO
para a conta de prejuízos acumulados.
Informamos também que todas as ações integralizadas em que se divide o Capital
Social dessa Companhia, participarão de forma integral de todos os benefícios,
inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser
distribuídos por essa empresa, respeitadas vantagens e restrições legais e
estatutárias a cada classe e espécie.
Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.
Atenciosamente,

CARLOS AUGUSTO LEONE PIANI
Diretor de Relações com Investidores

