
  
 
 
  

   
  

 
CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA 

Companhia aberta 
CNPJ/MF 02.998.611/0001- 04 

 NIRE 35300170571 
 

AVISO AOS ACIONISTAS 
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 

 
 

A CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA (“ISA CTEEP”; 
“Companhia”) comunica que, conforme aprovação na 342ª Reunião do Conselho de Administração 
realizada na data de hoje, procederá em 17 de dezembro de 2018 com o pagamento de Dividendos no 
valor total bruto de R$ 1.225.000.121,54 (um bilhão, duzentos e vinte e cinco milhões, cento e vinte e um 
reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente a R$ 7,436826 por ação de ambas as espécies, da 
seguinte forma: 
 

(i) R$ 633.000.061,73 (seiscentos e trinta e três milhões, sessenta e um reais e setenta e três 
centavos) a título de dividendos intermediários, correspondentes a R$ 3,842866 por ação de 
ambas as espécies; e 

 
(ii)  R$ 592.000.059,81 (quinhentos e noventa e dois milhões, cinquenta e nove reais e oitenta 

e um centavos) a título de juros sobre o capital próprio, correspondentes a R$ 3,593960 por 

ação de ambas as espécies. 
 

Os dividendos e os juros sobre o capital próprio, líquidos do imposto de renda na fonte, serão imputados 

aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício de 2018, conforme artigo 9º, parágrafo 7º, da Lei 
9.249/95 e item V, da Deliberação CVM 207/96, e o artigo 36 do Estatuto social da Companhia.  
 
Os pagamentos dos valores acima descritos estarão sujeitos às seguintes condições: 
 
1.  Para ambos os pagamentos a data de corte será 06 de dezembro de 2018, passando assim as ações 

de emissão da Companhia a serem negociadas ex-dividendos a partir de 07 de dezembro de 2018; 
 

2. O montante de juros sobre o capital próprio acima descrito estará sujeito à retenção do Imposto de 
Renda na Fonte, à alíquota de 15% (quinze por cento), devendo ser pago aos acionistas líquido de 
impostos, exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou imunes, ou acionistas domiciliados em 
países para os quais a legislação estabeleça alíquotas diversas. 
 

 
 
 

São Paulo, 03 de dezembro de 2018 
 
 
 

Rinaldo Pecchio Junior 
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 


