Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
Companhia Aberta
CNPJ 03.467.321/0001-99
NIRE 51300001179
Aviso aos Acionistas
Dividendos
Comunicamos aos Senhores Acionistas que em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A (“Companhia”) realizada em 28 de abril de
2017, foi deliberado o pagamento de dividendos do exercício de 2016, correspondentes a
R$ 20.694.167,95, à razão de R$ 0,148417067436 por ação preferencial. O pagamento será efetuado
a partir de 28/06/2017. De acordo com a legislação vigente não haverá desconto relativo ao Imposto
de Renda na Fonte e farão jus aos dividendos os acionistas da Companhia detentores de ações em
04/05/2017, respeitadas as negociações em Bolsa até aquela data. Dessa forma, a partir de
05/05/2017, as ações da Companhia serão negociadas “ex-dividendos”.
Instruções quanto ao pagamento:
Os acionistas terão seus créditos disponíveis de acordo com o domicílio bancário fornecido ao Banco
Itaú S/A - Instituição Financeira Depositária de Ações a partir da data de início da distribuição desse
direito.
Os demais acionistas que estiverem sem domicílio bancário cadastrado, receberão por
correspondência o aviso para recebimento dos dividendos, devendo para o recebimento, apresentar
em uma agência do Banco Itaú S/A de sua preferência, o aviso e os documentos pessoais de
identificação (CPF e RG). Caso o acionista não receba o aviso, deverá dirigir-se a uma agência Banco
Itaú S/A para atualizar seus dados cadastrais de endereço.
Os pagamentos relativos às ações depositadas na custódia da Companhia Brasileira de Liquidação e
Custódia – CBLC serão creditadas àquela entidade e as CORRETORAS DEPOSITANTES encarregar-se-ão
de repassá-los aos acionistas titulares.
Para maiores informações sobre cadastramento, os acionistas poderão se dirigir aos locais de
atendimento do Banco Itaú S.A. nos seguintes endereços: Nas agências especializadas do ITAÚ
UNIBANCO S/A abaixo indicadas e nas demais agências da rede, no horário bancário: Belo
Horizonte: Av. João Pinheiro, 195 – Subsolo – Centro; Rio de Janeiro: Av. Almirante Barroso, 52- 2º
andar – Centro; São Paulo: R. Boa Vista, 176 – 1º Subsolo – Centro; Salvador: Av. Estados Unidos, 50
- 2º andar – Comércio.
Para esclarecimento de dúvidas, ou obter mais informações: 3003-9285 (capitais e regiões
metropolitanas) 0800 7209285 (demais localidades). O horário de atendimento é em dias úteis das
9h às 18h.
Cuiabá, 04 de maio de 2017.
Maurício Perez Botelho
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

