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AVISO AOS ACIONISTAS 

A CEDAE (“Companhia”) vem pelo presente informar aos Srs. Acionistas que foi aprovada na 

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 30 de abril de 2019, às 15h, na Sede 

Social da Companhia, a destinação do lucro líquido auferido no exercício social de 2017 da ordem 

de R$ 832.378.967,48, conforme Proposta da Administração da Companhia, em especial no que se 

refere à distribuição dos dividendos obrigatórios apurados no valor de R$ 197.690.004,78, sendo 

o valor correspondente ao Acionista Majoritário, o Estado do Rio de Janeiro, de R$ 197.689.212,54 

e o valor correspondente aos Acionistas Minoritários de R$ 792,24. 

Informa ainda, que conforme deliberação em reunião do Conselho de Administração realizada em 

20 de setembro de 2019, a fim de regulamentar a forma e o prazo de pagamento dos dividendos, 

foi aprovado o pagamento ao Estado do Rio de Janeiro no valor de R$ 197.689.212,54 a partir do 

dia 20 de setembro de 2019.  

Assim sendo, a partir do dia 20 de setembro de 2019, está disponível para resgate pelos acionistas 

minoritários, a integralidade dos dividendos obrigatórios apurados, proporcionalmente às suas 

respectivas ações. 

Conforme art. 205, §1º da Lei 6.404/76, os dividendos poderão ser pagos por cheque nominativo 

remetido por via postal ou creditados em conta corrente dos acionistas, nos bancos por eles 

indicados, desde que seja providenciada a sua atualização cadastral junto à Companhia. 

Para isso, é necessário que os senhores acionistas minoritários compareçam no horário comercial 

à sede social da Companhia, à Avenida Presidente Vargas, 2.655, 6° andar, Ala Laranjal, setor 

Gerência de Mercado de Capitais e de Relações com Investidores – GDFI-3, Cidade Nova, Rio de 

Janeiro/RJ munidos de documento de identidade (RG/CNH e CPF) para a referida atualização, 

trazendo consigo todos os dados e códigos das suas contas bancárias para as quais serão 

direcionados os respectivos créditos ou comprovante de residência atualizado. 

Os acionistas que se fizerem representar por procuradores ou representantes legais deverão 

outorgar poderes específicos por instrumento público, com prazo de validade e informando a 

quantidade de ações de sua propriedade, bem como os dados bancários completos para crédito 

em conta. 

Destacamos que, de acordo com o artigo 52 do Estatuto Social da Companhia e do art. 287,II, "a" 

da Lei de S/A , os dividendos não reclamados no prazo de 3 (três) anos, serão revertidos a favor da 

Companhia. 

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2019. 

 

José Bandeira de Mello Junior 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 

 


