POLÍTICA DE DIVIDENDOS
ESTATUTO SOCIAL
O Estatuto Social estabelece um percentual não inferior a 30% do lucro líquido anual ajustado na forma da
Lei das Sociedades Anônimas. Adicionalmente, em 17 de março de 2004 o Conselho de Administração adotou uma
política indicativa de distribuição de dividendos de no mínimo 45% do lucro líquido ajustado. A política de
dividendos não impede a Companhia, no entanto, em determinadas circunstâncias, de declarar dividendos
inferiores a 45% do lucro líquido ajustado.
Os acionistas terão direito a receber, em cada exercício, a título de dividendos, um percentual mínimo
obrigatório de 30% (trinta por cento) sobre o lucro líquido, com os seguintes ajustes:
I. O acréscimo das importâncias resultantes da reversão, no exercício, de reservas para contingências,
anteriormente formadas;
II. O decréscimo das importâncias destinadas, no exercício, à constituição da reserva legal e de reservas
para contingências;
III. Sempre que o montante do dividendo mínimo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro
líquido do exercício, a administração poderá propor, e a Assembléia Geral aprovar, destinar o excesso à
constituição de reserva de lucros a realizar (artigo 197 da Lei 6.404/76, com a redação dada pela Lei
10.303/01).
A Assembléia poderá atribuir aos Administradores uma participação nos lucros, observados os limites
legais pertinentes. É condição para pagamento de tal participação a atribuição aos acionistas do dividendo
obrigatório a que se refere este artigo. Sempre que for levantado balanço semestral e com base nele forem pagos
dividendos intermediários em valor ao menos igual a 30% (trinta por cento) sobre o lucro líquido do período
calculado nos termos deste artigo, poderá ser paga por deliberação do Conselho de Administração, aos
Administradores, uma participação no lucro semestral, ad referendum da Assembléia Geral.
A Assembléia pode deliberar, a qualquer momento, distribuir dividendos por conta de reservas de lucros
pré-existentes ou de lucros acumulados de exercícios anteriores, assim mantidos por força de deliberação da
Assembléia, depois de atribuído em cada exercício, aos acionistas, o dividendo obrigatório a que se refere este
artigo.
A Companhia poderá levantar balanços semestrais ou intermediários. O Conselho de Administração poderá
deliberar a distribuição de dividendos a débito da conta de lucro apurado naqueles balanços. O Conselho de
Administração poderá, ainda, declarar dividendos intermediários a débito da conta de lucros acumulados ou de
reservas de lucros existentes naqueles balanços ou no último balanço anual.
Os dividendos não reclamados em três anos prescrevem em favor da Companhia.
O Conselho de Administração poderá pagar ou creditar juros sobre o capital próprio, ad referendum da
Assembléia Geral Ordinária que apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social em que tais
juros foram pagos ou creditados.

Informações sobre Pagamento de Dividendos
a) Acionistas titulares de contas correntes no Banco Itaú S.A. o pagamento é realizado mediante crédito
nas respectivas contas correntes;
b) Acionistas titulares de contas correntes em outros Bancos que já tenham indicado o Banco, a agência e
o nº. da conta corrente, pagamento mediante DOC eletrônico ou TED;
c) Acionistas usuários das custódias fiduciárias terão seus dividendos e juros sobre o capital próprio
creditados conforme procedimentos adotados pela Bolsa de Valores.
Banco Custodiante
Banco Itaú
Help Desk: 11-5029-7777 ou 5029-7780

