COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS
CNPJ/MF nº: 61.856.571/0001-17
NIRE: 35.300.045.611
Companhia Aberta
AVISO AOS ACIONISTAS
A Companhia de Gás de São Paulo – Comgás (“Companhia”) comunica aos seus acionistas que,
em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 06 de novembro de 2018,
os Conselheiros aprovaram, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que
apreciar as demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de
2018, o pagamento aos acionistas de dividendos intercalares, distribuídos com base nas
Demonstrações Financeiras da Companhia de 30 de setembro de 2018, à conta do lucro líquido
do referido período, sem retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”), aprovadas
pelos auditores independentes e pelo Conselho Fiscal da Companhia, no valor de R$
456.632.396,55 (quatrocentos e cinquenta e seis milhões seiscentos e trinta e dois mil trezentos e
noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos), a ser realizado nos seguintes termos:
(a)

R$ 350.309.304,69 (trezentos e cinquenta milhões trezentos e nove mil trezentos e quatro
reais e sessenta e nove centavos) serão pagos às ações ordinárias, no valor de R$
3,385514729729510 por ação;

(b)

R$ 106.323.091,86 (cento e seis milhões trezentos e vinte e três mil noventa e um reais e
oitenta

e

seis

centavos)

serão

pagos

às

ações

preferenciais,

no

valor

de

R$ 3,724066202702460 por ação.
1.

Farão jus ao recebimento dos dividendos os acionistas constantes da posição acionária da
Companhia verificada em 09 de novembro de 2018, inclusive, sendo as ações da
Companhia negociadas “ex” dividendos a partir de 12 de novembro de 2018, inclusive,
para pagamento em 23 de novembro de 2018, observado o §3º do artigo 205 da Lei nº
6.404/76, sem remuneração ou atualização monetária de qualquer natureza.

2.

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
de distribuição dos dividendos.

3.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos nas agências do Banco Itaú S.A. abaixo
indicadas, e nas demais agências que prestem serviços aos acionistas, no horário de
atendimento bancário:
São Paulo, SP: Rua Boa Vista, n.º 176, 1º subsolo, Centro
Rio de Janeiro, RJ: Av. Almirante Barroso, n.º 52, 2º andar, Centro

São Paulo, 06 de novembro de 2018.

Guilherme Lelis Bernardo Machado
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

