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AVISO AOS ACIONISTAS 
 
 
  

Informamos aos titulares de ações preferenciais, constantes da listagem da CBLC (Cia 
Brasileira de Liquidação e Custódia) ou da Carteira, na data de 29/04/2009, que, por 
deliberação do Conselho de Administração tomada de acordo com a Reunião do Conselho 
de 28/04/2010, a Companhia irá pagar os dividendos dos exercícios de 2003, 2005, 2006 e 
2007, da seguinte forma: 
 
a) O valor total de R$ 3.563.693,75 (três milhões, quinhentos e sessenta e três mil, 
seiscentos e noventa e três reais e quinze centavos) será reajustado pelo INPC de 
31/03/2010 até a data de início dos pagamentos, prevista para maio de 2011.  
 
b) O valor total a ser recebido é de R$ 0,605, que atualizado para a presente data 
(29/04/2010) atinge o valor de R$ 0,609,  por ação preferencial.  
 
c) O pagamento será feito em 20 parcelas mensais, iguais e sucessivas, no valor de R$ 
178.184,69 (cento e setenta e oito mil, cento e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), 
equivalente a R$ 0,03 (três centavos) por ação preferencial, todo dia 29, com início em 
29/05/2011 e término em 29/12/2012. 
 
d) Decorridos 12 (doze) meses, o valor das parcelas remanescentes deverá ser reajustado 
pelo INPC acumulado do período. 
 
e) Os pagamentos serão efetuados aos titulares das ações preferenciais constantes da 
listagem da Companhia Brasileira de Custódia e Liquidação – CBLC, ou da Carteira, na data 
de 29 de abril de 2010. 

 
Os acionistas constantes da listagem em carteira receberão os dividendos, no seguinte 
endereço: 
Av. Dr. Jesuíno Marcondes Machado, 329 – Nova Campinas – Campinas – SP 
Os acionistas deverão identificar-se junto ao setor de acionistas. 
 
No caso do acionista ser representado por procurador, inclusive para receber dividendos e 
dar quitação, deverá ser apresentado o Instrumento do Mandato, com firma reconhecida , do 
mandante ou do Tabelião onde tenha sido outorgada a procuração. 
Os acionistas cujas ações estavam custodiadas na CBLC, receberão através da própria 
CBLC. 
 
Campinas, 29 de abril de 2010 
 
 
Marisa Braga da Cunha Marri 
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