Companhia Energética do Maranhão – CEMAR
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 06.272.793/0001-84

AVISO AOS ACIONISTAS
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

A CEMAR – Cia. Energética do Maranhão vem a público informar que, em Assembléia
Geral Ordinária realizada em 17 de abril de 2015, foi aprovada a proposta da
Administração de distribuição de R$ 62.457.572,06 (sessenta e dois milhões,
quatrocentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e setenta e dois reais e seis
centavos) em dividendos, a serem pagos em 14 de dezembro de 2015, observados
os seguintes valores por ação:
Classe
Ordinárias
Preferenciais classe A
Preferenciais classe B

R$ por ação
0,3700000
0,7000000
1,1700000

Conforme já anunciado, terão direito ao recebimento dos dividendos, os acionistas
detentores de ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia em
17/04/2015. As ações passaram a ser negociadas “ex-dividendos” a partir de
20/04/2015.
Forma e local de Pagamento: Os acionistas elegíveis ao recebimento de dividendos
que já indicaram a conta bancária ao Banco Itaú S/A receberão seus proventos
mediante crédito em conta corrente informada àquele Banco.
Aos acionistas cujo cadastro, junto ao Banco Itaú S/A, esteja desatualizado e não
contenha o número do CPF/CNPJ, ou opção de crédito bancário, os referidos valores
serão creditados a partir do 3º dia útil, contado da data da atualização cadastral,
mediante a apresentação dos seguintes documentos através de qualquer agência da
rede ou através de correspondência dirigida à Unidade de Ações e Debêntures – Rua
Ururaí, 111 – Tatuapé – Prédio B - Térreo – São Paulo, SP - CEP 03084-010:
1. Pessoa Física: CPF, RG e comprovante de residência atualizado;
2. Pessoa

Jurídica:

CNPJ,

documentação

dos

sócios,

Atas,

Estatutos/Contratos Sociais e suas respectivas
comprovante de endereço atualizado (2 meses).

alterações

e

Informações adicionais poderão ser obtidas na Diretoria de Relações com Investidores
da Companhia, através do telefone (21) 3206 6607, fax: (21) 3206 6601 ou correio
eletrônico ri@cemar-ma.com.br

Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 2015
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Diretor de Relações com Investidores
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