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Va re j o Valor, a ser discutido em assembleia no dia 17, é 28% maior do que o desembolsado no ano passado

Pão de Açúcar planeja investir até R$ 2 bi
Adriana Mattos
De São Paulo

O Grupo Pão de Açúcar vai
propor em assembleia geral de
acionistas, no próximo dia 17,
um plano de investimentos na
empresa para 2013 no valor de
até R$ 2,022 bilhões. A informa-
ção consta na proposta da admi-
nistração em material enviado à
Comissão de Valores Mobiliários
(CVM). Anualmente, a compa-

nhia, controlada pelos franceses
do C a s i n o, informa ao mercado o
valor máximo do investimento.

Se atingir esse montante, a so-
ma será 28,3% maior que o total
aplicado em 2012, quando os in-
vestimentos atingiram R$ 1,576
bilhão. Essa soma de pouco mais
de R$ 2 bilhões é quatro vezes o
montante desembolsado pelo
grupo cinco anos atrás, em 2008,
quando a companhia ainda não
tinha se associado à Casas Bahia,

o maior negócio já fechado pelo
grupo varejista até hoje.

Nos últimos dois anos, o mon-
tante investido manteve-se num
patamar estável. Em 2011 e 2012, o
Grupo Pão de Açúcar investiu pou-
co mais de R$ 1,5 bilhão ao ano.

Segundo a proposta de admi-
nistração, o valor investido em
2013 será destinado para a abertu-
ra de lojas, aquisição de terrenos,
conversão e reforma de pontos, em
tecnologia da informação e logís-

tica. Além da Casas Bahia, negócio
que ampliou os investimentos da
rede, o grupo tem aplicado recur-
sos, especialmente, na compra de
terrenos para expansão orgânica
— operação administrada pelo
braço GPA Malls & Properties — e
no negócio de atacado, que exige
lojas com grandes áreas de venda,
em terrenos com preços elevados.

Nos últimos anos, a rede divulga
valores máximos de investimento,
mas geralmente desembolsa uma

soma inferior à anunciada. Em
2012, o teto informado foi de cerca
de R$ 1,9 bilhão e o desembolso
atingiu R$ 1,5 bilhão.

O grupo varejista também já in-
formou ao mercado o plano de in-
vestimentos de 2013 da controla-
da Via Varejo (formada da união
de Casas Bahia e Ponto Frio), a ser
votado em assembleia neste mês.
O valor previsto atinge R$ 455 mi-
lhões neste ano, 37,5% acima da so-
ma aplicada em 2012.

A necessidade de ampliar inves-
timentos se acentua no varejo por-
que é a expansão orgânica que tem
garantido às redes um maior cres-
cimento. As vendas de lojas novas
(com menos de um ano) têm avan-
çado a uma velocidade bem supe-
rior às de lojas antigas. No Pão de
Açúcar, a venda só das lojas antigas
(mais de um ano de operação)
cresceu 5,6% no quarto trimestre.
Ao se incluir os novos pontos nesse
cálculo, a taxa sobe para 9%.

Com foco em pós-venda, Viajanet
prevê dobrar volume de negócios

ANNA CAROLINA NEGRI/VALOR

Bob Rossato (à esq.) e Alex Todres: após crescimento acelerado em três anos, sócios reveem processos internos

Tu r i s m o
Alberto Komatsu
De São Paulo

Depois de multiplicar por sete o
seu volume de negócios em três
anos, para R$ 400 milhões em
2012, e se posicionar entre as três
maiores agências on-line de turis-
mo do Brasil, o site Viajanet passa
por um momento de introspecção.
Lançada no fim de 2009, a empre-
sa, criada por Alex Todres e Bob
Rossato, vai rever processos inter-
nos para concentrar o seu foco no
atendimento pós-venda.

Um dos principais objetivos,
contam Todres e Rossato, é aumen-
tar a quantidade de clientes regu-
lares. Atualmente, 30% das pessoas
que fazem uma compra pelo site o
fizeram mais de uma vez. Até o fim
deste ano, a meta é alcançar uma
fatia de 50%. Com essas iniciativas,
eles acreditam que o faturamento
de 2013 possa dobrar em relação a
2012, para R$ 800 milhões.

O tamanho físico da empresa
também cresceu. De um escritó-
rio de 43 m2 no bairro de Vila
Buarque, centro de São Paulo,
para um espaço de 1 mil m2 na
avenida Paulista. No início, eram
15 funcionários. Atualmente,
são 50 na sede, mais 250 em um
call center próprio.

“Estamos num momento dife-
rente agora. Crescemos muito rá-
pido. Mostramos aos nossos inves-
tidores que temos escala. Agora va-
mos olhar mais para os clientes e
queremos que eles nos olhem de
forma diferenciada”, disse Todres.

O Viajanet conta com quatro
fundos de investimentos como
acionistas, IG Expansión, Red -
point Venture Capital, General
Catalyst e Pinnacle. Em junho de
2011, o Redpoint e o General
aportaram US$ 19 milhões no
Viajanet. Naquela época, a parti-
cipação dos fundos era de 40%. A
fatia atual dos investidores, após
a entrada do Pinnacle, em de-
zembro de 2011, não foi detalha-

da. “Eles [os quatro fundos] têm a
maioria do capital”, disse Todres.

Rossato contou que o Viajanet
vai lançar uma nova versão do site
até o fim deste ano, com mais op-
ções de serviços pós-venda aos
usuários. Uma das ideias é permi-
tir o check-in antecipado sem a ne-
cessidade de acessar o site da com-
panhia aérea, assim como consul-
tar o mapa de assentos de um avião
na própria página do Viajanet.

“Nosso concorrente não é o
D e c o l a r, mas as Casas Bahia, a
Fiat. Além de viajar, a classe C
também quer comprar geladeira
nova, carro zero-quilômetro”,
afirmou Rossato, referindo-se ao
maior site de turismo, o Decolar,
onde ele e Todres trabalharam.

Até o fim deste mês, o Viajanet
concluirá um investimentos de
US$ 10 milhões como parte do
processo de revisão de processos. A
sua central de dados e servidores
vão para Miami, como forma de
garantir a estabilidade do site e de
seus sistemas de tecnologia.

Ao concentrar a atenção na revi-
são de processos, o Viajanet prati-
camente deixou de atuar em uma
frente que chegou a responder por
10% do seu faturamento, o desen-
volvimento de sites de vendas de
pacotes turísticos para terceiros.

O Viajanet desenvolveu os sites
de turismo da Saraiva, do  Ya h o o,
do Click a bordo e do Comprafacil.
Só permanece com a Saraiva. “Esse
negócio exigia muita energia e fo-
co nosso. Fizemos o inverso, parce-
rias com experiências bem sucedi-

das para melhorar o nosso atendi-
m e n t o”, afirmou Rossato.

O Viajanet fechou três parcerias
nesse sentido, com a CVC para a
venda de pacotes turísticos, com a
Booking, para hotéis, e com o Cli -
ckOn, de compras coletivas.

COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
Companhia Aberta

CNPJ/MF 33.042.730/0001-04 - NIRE nº 35300396090
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Ficam os Senhores Acionistas da Companhia Siderúrgica Nacional convocados para a Assembleia
Geral Extraordinária a realizar-se no dia 18 de abril de 2013, às 11 horas, na sede social da
Companhia, localizada na Av. Brig. Faria Lima, 3400, 20º andar, São Paulo - SP, a fim de deliberar
sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovar a alteração do art.5º do estatuto social, a fim de refletir a nova
expressão do capital social, em função do cancelamento de ações em tesouraria e aumento de capital
aprovados pelo conselho de administração; (ii) aprovar a alteração dos arts. 14 e 15 do estatuto social
a fim de excluir a necessidade de os membros do Conselho de Administração serem acionistas e ajustar
o número de membros, conforme disposto no art. 140 da Lei das S.A.; e (iii) aprovar a consolidação do
Estatuto Social.
Solicita-se aos Srs. Acionistas, cujas ações estejam sob custódia, que apresentem extrato atualizado
fornecido pelo órgão custodiante, contendo a respectiva participação acionária, bem como àqueles que
desejarem se fazer representar por Procurador, que observem o disposto no parágrafo 1º do art.126 da
Lei nº 6.404/76, devendo ser depositados, na sede da Companhia, os instrumentos de mandato com
poderes especiais para representação na Assembleia Geral a que se refere o presente edital, com
antecedência de até 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para sua realização, a fim de agilizar o
atendimento aos acionistas.
A documentação relativa às matérias da ordem do dia está à disposição para exame pelos
Srs. Acionistas na sede da Companhia, bem como nas páginas da Comissão de Valores Mobiliários
- CVM (www.cvm.gov.br), da BM&FBovespa - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros S.A.
(www.bmfbovespa.com.br), e da Companhia (www.csn.com.br/ri) na rede mundial de computadores.

São Paulo, 2 de abril de 2013.
Benjamin Steinbruch

Presidente do Conselho de Administração

J. MACÊDO S.A.
Companhia aberta - CVM 2115-6

CNPJ nº 14.998.371/0001-89 - NIRE 23 3 00026799
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os senhores acionistas deJ. MACÊDO S.A.(a “Companhia”), a se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 22 de abril de 2013, às 10:00 horas, em primeira
convocação, nasedesocial situadanaRuaBeneditoMacêdonº79,CaisdoPorto,emFortaleza,Ceará,
a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:(i) – aprovar o relatório anual da administração e as
demonstrações financeiras com o parecer dos auditores independentes, relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2012;(ii) – deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício
2012,conformepropostadaAdministração,aprovadaemreunião realizadaem14demarçode2012;(iii)
– eleger e dar posse aos membros do Conselho de Administração, para um mandato de 2 (dois) anos;
(iv)– fixar a remuneração global anual da administração (Conselho de Administração e Diretoria). Os
documentos pertinentes à ordem do dia, a serem analisados ou discutidos na Assembleia, acham-se
disponíveis na sede da Companhia, bem como na página da CVM na rede mundial de computadores e
na BM&FBOVESPA. O acionista ou o seu representante legal deverá comparecer aAssembleia Geral
munidodedocumentode identidade,comprovandosuacondiçãodeacionista,nos termosdoart. 126da
Lei nº 6.404/76 e, no caso de representação, do respectivo instrumento de mandato que deverá ser
depositadocomantecedênciade48horas,nasededaCompanhia,na formadoEstatutoSocial.Fortaleza
(CE),02deabril de2013.AmarílioProençadeMacêdo-PresidentedoConselhodeAdministração.

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 15.139.629/0001-94 - NIRE 29300003816 - Cia. Aberta - RG. CVM 1.452-4

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Aos treze dias do mês de dezembro do ano de 2012, às 16:30 horas, na filial da Companhia, localizada na Praia
do Flamengo, 78, 1º andar, Flamengo, Rio de Janeiro-RJ, CEP 22210-030, reuniu-se o Conselho de Administração
da COELBA, tendo como convidado o Sr. Mário Bonfim e com a totalidade dos membros abaixo assinados que
tomaram conhecimento e deliberaram, por unanimidade, sobre o seguinte assunto: 1- CALC 2013 - 2017 - Após
apresentação feita pelo Sr. Erik Breyer, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, a Diretoria propôs
aprovar a celebração do Contrato de Abertura de Limite de Crédito - CALC, entre a NEOENERGIA, COELBA,
CELPE, COSERN e BNDES nas seguintes condições: (i) valor de até R$ 3.611.502.000,00 (três bilhões, seiscentos
e onze milhões, quinhentos e dois mil reais); (ii) prazo de utilização do limite de crédito de até 5 (cinco) anos
contados da celebração do referido contrato; (iii) possibilidade de garantia na forma de: fiança/aval da Neoenergia
e/ou recebíveis; e, (iv) pagamento da comissão de estudos e projetos no valor ainda a ser definido pelo BNDES.
Deliberação: O Conselho de Administração aprovou a proposta apresentada. Nada mais havendo a tratar, o
senhor Presidente - Marco Geovanne Tobias da Silva deu por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente
ata, que vai assinada pelos Conselheiros de Administração, Gonzalo Gómez Alcántara, José Maurício Pereira
Coelho, Marcelo Souza Marinho, Mario José Ruiz-Tagle Larrain (suplente), Solange Maria Pinto Ribeiro, e, por mim,
Denise Faria, que secretariei os trabalhos, a redigi e a encerro com a minha assinatura. Arquivamento: A ata foi
protocolada na Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB, sob o nº 13/077998-9 e registrada sob nº 97273891,
conforme certidão passada e assinada em 01/04/2013 pelo Secretário Geral, Hélio Portela Ramos.

EucatexS/A - Indústria e Comércio
Cia.Aberta

CNPJ/MFNº56.643.018/0001-66 -NIRENº35.300.028015
Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária

Ficam os senhores acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em
sua sede social na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 - Torre I - 11º andar - Capital do Estado de
São Paulo, no dia 22 de abril de 2013, às 9:00hs, para tratar da seguinte Ordem do Dia:a) Deliberar sobre o
Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes,
referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012;b) Eleger os membros Efetivos e Suplentes
do Conselho Fiscal; c) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado
em 31/12/12 e fixar a data de pagamento dos juros sobre o capital próprio;e, d) Fixar a remuneração global
anual dos administradores da Companhia. Instruções Gerais:1) Os documentos e informações relativos
à matéria a ser discutida na Assembleia Geral Ordinária ora convocada, encontram-se à disposição dos
acionistas para consulta na sede da Companhia e na rede mundial de computadores, na página da
Companhia (www.eucatex.com.br/ri), bem como na página da Comissão de Valores Mobiliários - CVM
(www.cvm.com.br), através do sistema IPE, e da BM&FBOVESPA S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros, em conformidade com as disposições da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 481/09.
2) A fim de facilitar o acesso dos senhores acionistas à Assembleia, solicita-se a entrega dos seguintes
documentos na sede da Companhia, aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores, até às
10 horas do dia 19 de abril de 2013: (i) extrato ou comprovante de titularidade de ações emitido pela
BM&FBOVESPA ou pelo Itaú Corretora de Valores S.A., instituição prestadora de serviços de ações
escriturais da Companhia; (ii) para aqueles que se fizerem representar por procuração, instrumento de
mandato com observância das disposições legais aplicáveis (artigo 126 da Lei nº 6.404/76); (iii) se pessoa
física, cópia de documento de identidade; e (iv) se pessoa jurídica, cópia do estatuto social ou contrato
social, com indicação de eleição dos administradores. 3) Visando facilitar a representação de seus
acionistas na Assembleia, a administração da Companhia está disponibilizando em seu site
www.eucatex.com.br/ri, através do qual um advogado da Companhia poderá ser indicado para votar, sem
qualquer ônus e com estrita observância às instruções de voto e aos poderes que lhe forem outorgados.
São Paulo, 05 de abril de 2013. p/ Eucatex S/A - Indústria e Comércio. Otávio Maluf - Presidente do
ConselhodeAdministração.

AES TIETÊ S.A.
CompanhiaAberta

CNPJ/MFnº02.998.609/0001-27 -NIRE35.300.170.555

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Srs. Acionistas que esta Companhia, por deliberação de seus Acionistas,
reunidos em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 04/04/2013, às 13:00 horas,
em sua sede social, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 6º andar, parte I,
Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri,
Estado de São Paulo, aprovou a proposta da Administração de pagamento de dividendos
complementares aos acionistas da Companhia do saldo remanescente do lucro líquido ajustado
apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, totalizando R$ 181.875.339,99
(cento e oitenta e um milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, trezentos e trinta e nove reais e
noventa e nove centavos), equivalente a R$ 0,455106227 para cada ação ordinária e R$0,500616850
para cada ação preferencial.

Esta distribuição, somada aos R$ 26.103.975,45 (vinte e seis milhões, cento e três mil, novecentos
e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), que serão distribuídos na forma de juros sobre
capital próprio pela Companhia, de acordo com o artigo 9º da Lei nº 9.249/95, e aos dividendos
intermediários já distribuídos pela AES Tietê como antecipação aos resultados do exercício ao longo
de 2012, totaliza R$ 976.538.126,57 (novecentos e setenta e seis milhões, quinhentos e trinta e
oito mil, cento e vinte e seis reais e vinte e cinquenta e sete centavos) e corresponde à
distribuição de 108% do lucro líquido apurado no exercício findo em 31/12/2012.

Os dividendos são isentos de IRRF (imposto de renda retido na fonte), de acordo com o artigo 10 da
Lei nº 9.249/95. Já o montante bruto referente ao juro sobre capital próprio declarado acima está
sujeita a tributação pelo IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte, à alíquota de 15% (quinze por
cento), conforme a legislação em vigor, devendo ser pago aos acionistas o valor líquido de impostos,
exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou imunes, conforme legislação em vigor, com
relação aos quais não haverá retenção. Os acionistas residentes ou domiciliados em país que não
tribute a renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento), a que se refere o
art. 24 da Lei 9.430 de 27/12/96, estarão sujeitos a incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de 25% (vinte e cinco por cento).

A data-base para o direito ao recebimento do dividendo (“record date”) será o dia 26 de fevereiro
de 2013 e as ações passarão a ser negociadas “ex-dividendos” a partir de 27 de fevereiro
de 2013.

Terão direito ao recebimento do valor correspondente ao juro sobre capital próprio (“record date”),
os detentores de ações da Companhia na data-base de 20 de dezembro de 2012, conforme
mencionado na ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 20 de
dezembro de 2012, e, portanto, as ações de emissão da Companhia passaram a ser negociadas
“ex juros sobre capital próprio” em 21 de dezembro de 2012.

1) O pagamento será efetuado da seguinte forma:

1.1 Dividendos complementares, em 7 de maio de 2013, no valor de R$ 0,455106227 para cada
ação ordinária e R$ 0,500616850 para cada ação preferencial;

1.2 Juros sobre o capital próprio, em 7 de maio de 2013, no valor bruto de R$ 0,065319915 para
cada ação ordinária e R$ 0,071851907 para cada ação preferencial;

2) Instruções quanto ao crédito do pagamento:

2.1 Os acionistas terão seus créditos disponíveis de acordo com o domicílio bancário fornecido
ao Banco Itaú S.A. - Instituição Depositária de Ações, a partir da data de início da distribuição
deste direito.

2.2 Para os acionistas cujo cadastro não contenha a inscrição do número do CPF/CNPJ ou a
indicação de “Banco/Agência/Conta Corrente”, os dividendos somente serão creditados a
partir do 3º dia útil, contado da data da atualização cadastral nos arquivos eletrônicos do
Banco Itaú S.A., que poderá ser efetuada através de qualquer agência da rede ou através de
correspondência dirigida à Superintendência de Serviços para Empresas - Avenida
Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 707 - 9° andar - Torre Eudoro Villela - Jabaquara -
CEP 04344-902 - São Paulo - SP.

2.3 Os acionistas usuários das custódias fiduciárias terão seus dividendos creditados conforme
procedimentos adotados pelas Bolsas de Valores.

3) Locais de atendimento - Nas agências do Banco Itaú, abaixo relacionadas e nas demais agências
autorizadas a prestarem serviços aos acionistas, no horário bancário:

São Paulo Rua Boa Vista, 180 - Subsolo
Rio de Janeiro Rua 7 de Setembro, 99 - Subsolo
Belo Horizonte Av. João Pinheiro, 195 - Mezanino
Porto Alegre Rua 7 de Setembro, 746 - Sobreloja
Curitiba Rua João Negrão, 65
Salvador Av. Estados Unidos, 50 - 2º andar
Brasília SCS Quadra 3 Ed. Dnª. Angela - Térreo.

São Paulo, 04 de abril de 2013

AES TIETÊ S.A.
Rinaldo Pecchio Junior

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

Minas Gerais Participações S/A

MGI – Minas Gerais Participações S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ n° 19.296.342/0001-29
NIRE: 31300039927

AVISOAOMERCADO EAOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSÃO PÚBLICADE DEBÊNTURES
SIMPLES NÃO CONVERSÍVEIS EMAÇÕES, DAESPÉCIE SUBORDINADA, EM SÉRIE ÚNICA.

(MMGP12)
AMGI – Minas Gerais Participações S.A. comunica ao mercado e aos detentores das debêntures referentes à 2ª
Emissão Pública de Debêntures Simples Não Conversíveis emAções, da Espécie Subordinada, em série Única,
emitidas em 24 de julho de 2012, que nesta data pagou R$527,101598 por debênture subordinada,
correspondendoao total global deR$95.879.780,68, a título deRemuneração eAmortização.
AAdministração da Companhia, através da sua área de Relações com Investidores, coloca-se a disposição dos
debenturistas e domercado para esclarecimentos adicionais através do telefone (31) 3915-4858.

Belo Horizonte, 04 de abril de 2013.
Fernando Antônio dos Anjos Viana - Diretor de Relações com Investidores

ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 61.695.227/0001-93 - NIRE nº 35.300.050.274

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Srs. Acionistas que esta Companhia, por deliberação de seus Acionistas,
reunidos em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 04 de abril de 2013, às 9:00
horas, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Bairro Sítio Tamboré,
Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, Barueri - SP, aprovou a proposta da
Administração de pagamento de dividendos aos acionistas da Companhia do lucro líquido ajustado
apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, totalizando R$ 538.082,03
(quinhentos e trinta e oito mil, oitenta e dois reais e três centavos), equivalente a R$ 0,003032853
por ação ordinária e R$ 0,003336138 por ação preferencial, a ser pago até o final do exercício de
2013, em data a ser definida pela Diretoria da Companhia, aos acionistas titulares de ações da
Companhia na data-base de 04 de abril de 2013.

Esta distribuição, somada aos R$ 54.318.145,90 (cinquenta e quatro milhões, trezentos e dezoito
mil, cento e quarenta e cinco reais e noventa centavos), equivalente a R$ 0,306159516 para cada
ação ordinária e R$ 0,336775467 para cada ação preferencial, que serão distribuídos na forma de
juros sobre o capital próprio, de acordo com o artigo 9º da Lei nº 9.249/95, imputáveis ao dividendo
mínimo obrigatório, a serem pagos até o final do exercício social de 2013, em data a ser definida
pela Diretoria da Companhia, aos acionistas titulares de ações da Companhia em 20 de dezembro
de 2012, totaliza R$ 54.856.227,93 (cinquenta e quatro milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil,
duzentos e vinte de sete reais e noventa e três centavos) e corresponde à distribuição de 25% do
lucro líquido ajustado do exercício apurado no exercício findo em 31/12/2012.

Os dividendos são isentos de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), de acordo com o artigo
10 da Lei nº 9.249/95. Já o montante bruto referente ao juro sobre capital próprio declarado acima
está sujeita a tributação pelo IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte, à alíquota de 15% (quinze
por cento), conforme a legislação em vigor, devendo ser pago aos acionistas o valor líquido de
impostos, exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou imunes, conforme legislação em
vigor, com relação aos quais não haverá retenção. Os acionistas residentes ou domiciliados em
país que não tribute a renda ou que a tribute alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento), a que
se refere o art. 24 da Lei 9.430 de 27/12/96, estarão sujeitos a incidência do imposto de renda na
fonte à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento).

A data-base para o direito ao recebimento do dividendo (“record date”) é o dia 04 de abril de 2013
e as ações passam a ser negociadas “ex-dividendos” a partir de 05 de abril de 2013. Terão direito
ao recebimento do valor correspondente aos juros sobre capital próprio (“record date”) os
detentores de ações da Companhia na data-base de 20 de dezembro de 2012, conforme
mencionado na ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 20 de
dezembro de 2012, sendo que as ações de emissão da Companhia passaram a ser negociadas
“ex juros sobre capital próprio” em 21 de dezembro de 2012.

Barueri, 04 de abril de 2013.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Rinaldo Pecchio Junior

Diretor Vice-Presidente e Relações com Investidores.

A utilização deste artigo é exclusiva para fins educacionais.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5, 6 e 7 abr. 2013, Empresas, p. B6.




