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AVISO AOS ACIONISTAS 

A CEDAE (“Companhia”) vem pelo presente informar aos Srs. Acionistas, em continuidade ao 

Aviso Aos Acionistas publicado no dia 29 de março de 2019, que foi fixado em Reunião da 

Diretoria da Companhia, o valor para pagamento de Juros sobre Capital Próprio (“JCP”) referente 

ao mês de agosto de 2019, no montante de R$ 16.618.435,15, sendo R$ 0,026417398 por ação 

ordinária, que líquidos do imposto de renda na fonte de 15% (quinze por cento), correspondem a 

R$ 0,022454788 por ação ordinária, exceto para os acionistas pessoas jurídicas que estejam 

dispensados da referida tributação, que receberão pelo valor declarado.  

Conforme cronograma de pagamento divulgado no Aviso Aos Acionistas publicado no dia 29 de 

março de 2019, o valor de JCP referente ao mês de agosto de 2019 estará disponível para crédito 

em conta no dia 30 de setembro de 2019. 

Aos acionistas minoritários, os valores poderão ser creditados em conta corrente 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 

Assessoria de Mercado de Capitais e de Relações com Investidores - AMI-DFI, 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. 

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2019 

 

José Bandeira de Mello Junior 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 

 


