EMAE - Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A.
CNPJ Nº 02.302.101/0001-42
NIRE 35300153243
Aviso aos Acionistas
Pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio

A EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. (“EMAE” ou
“Companhia”), comunica aos senhores acionistas que o Conselho de Administração da EMAE,
em reunião realizada nesta data, aprovou o crédito de Juros Sobre o Capital Próprio (“JSCP”),
no montante bruto de R$ 20.469.000,00 (vinte milhões quatrocentos e sessenta e nove mil de
reais), a serem imputados ao valor dos dividendos obrigatórios do exercício de 2018, na forma
da Lei nº 9.249/95 e do Estatuto Social, conforme abaixo:

Espécie
ON
(Ordinárias)
PN
(Preferenciais)

Juros sobre o Capital Próprio
(valor bruto por ação)

Juros sobre o Capital Próprio
(valor líquido por ação)

R$ 0,522551544

R$ 0,444168812

R$ 0,574806699

R$ 0,488585694

1. Os Juros sobre o Capital Próprio aprovados serão pagos a partir do dia 05/02/2019, sem
qualquer atualização monetária ou outra remuneração e com retenção de 15% de
imposto de renda na fonte, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas
comprovadamente imunes ou isentos.
2. Farão jus aos Juros Sobre o Capital Próprio os acionistas constantes da posição
acionária verificada em 10/12/2018, sendo as ações negociadas a partir de 11/12/2018
inclusive, na B3 – Brasil, Bolsa e Balcão consideradas “Ex-Juros Sobre Capital
Próprio”.
3. CRÉDITO DOS JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
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 de
pagamento dos JSCP. Os acionistas cujos dados cadastrais estejam desatualizados e não
contenham o número do CPF/CNPJ, ou opção de crédito bancário, terão os seus direitos
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 JSCP efetuados conforme cadastro
fornecido à B3.
4. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelos telefones (11) 5613-3675 ou (11)
5613-3648.
São Paulo, 05 de dezembro de 2018.
Paulo Roberto Fares
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores (Interino)
Avenida Nossa Senhora do Sabará, 5312 – Vila Emir – 04447-902 – São Paulo - SP

