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Companhia Aberta
AVISO AOS ACIONISTAS
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
A EQUATORIAL ENERGIA S.A. (Bovespa: EQTL3, EQTL4, EQTL11 N2), comunica aos Senhores
Acionistas que, consoante disposições estatutárias, o Conselho de Administração, em reunião
realizada em 26 de dezembro de 2007, aprovou, “ad referendum” da Assembléia Geral, a
distribuição de remuneração aos acionistas, sob a forma de juros sobre o capital próprio, conforme
previsto no artigo 9º da Lei n.º 9.429/95 e Decretos n.º 2.673/98 e n.º 3.381/00. O valor a ser
distribuído, relativo ao exercício de 2007, é de R$ 14.670.000,00 (quatorze milhões, seiscentos e
setenta mil reais). Segue abaixo tabela com os fatores brutos a serem distribuídos:
Espécie
Ação Ordinária
Ação Preferencial
UNIT

Fator em R$
0,07315
0,07315
0,21944

Os valores a serem distribuídos estarão sujeitos às seguintes condições: (a) retenção de 15% de
imposto de renda na fonte, exceto para os acionistas comprovadamente imunes ou isentos; (b) os
juros sobre capital próprio pagos serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios a serem
pagos pela Companhia relativos ao exercício social de 2007, integrando tais valores o montante de
dividendos distribuídos pela Companhia para todos os efeitos previstos na legislação societária; (c)
terão direito aos juros sobre capital próprio objeto deste aviso todas as ações da Companhia em
circulação na data-base de 28 de dezembro de 2007; (d) os créditos correspondentes serão feitos
nos registros contábeis da Companhia na data de 31 de dezembro de 2007, em nome dos
acionistas, com base na posição acionária de 28 de dezembro de 2007; (e) as ações serão
negociadas na bolsa de valores “ex-juros sobre capital próprio”, a partir de 02 de janeiro de 2008,
inclusive; (f) a data de pagamento dos juros sobre o capital próprio será deliberada posteriormente,
por ocasião da deliberação sobre o pagamento dos dividendos do exercício a se encerrar em
31/12/2007, sem qualquer atualização monetária ou outra remuneração.
Informações adicionais poderão ser obtidas na Diretoria de Relações com Investidores da
Companhia, à Avenida Colares Moreira, nº 477, Renascença II, São Luís, Estado do Maranhão,
CEP: 65.075-028, Telefone: 98-3217-2123/2120; Fax: 98-3235-7131.
São Luis, 27 de dezembro de 2007.
Leonardo Duarte Dias
Diretor Financeiro e de Relação com Investidores
Equatorial Energia S.A.

