
 
 

 

 

 

EMAE – EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S/A 

CNPJ Nº 02.302.101/0001-42 

NIRE Nº 35300153243 

 

Comunicado ao Mercado 
Questionamento CVM/B3 

 

São Paulo, 04 de janeiro de 2021, a EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. 

(“EMAE” ou “Companhia” – B3: EMAE3 e EMAE4), informa aos seus acionistas e ao mercado 

em geral que, em 30 de dezembro de 2020, recebeu o Ofício B3 1183/2020-SLS com o seguinte 

questionamento: 

“Tendo em vista as últimas oscilações registradas com as ações de emissão dessa 
empresa, o número de negócios e a quantidade negociada, conforme abaixo, vimos 
solicitar que seja informado, até 04/01/2021, se há algum fato do conhecimento de V.S.a. 
que possa justificá-los. 

 
Ações PN 

Preços (R$ por ação) 

Data Abertura Mínimo Máximo Médio Último 
Oscil. 

% 
Nº 

neg. 
Quantida

de 
Volume (R$) 

15/12/2020 52,21 51,00 52,21 51,78 52,00 -0,19 57 17.200 890.689,00 

16/12/2020 54,87 52,00 54,87 52,48 52,58 1,11 26 5.000 262.388,00 

17/12/2020 52,51 51,00 52,71 52,04 52,49 -0,17 43 8.000 416.352,00 

18/12/2020 52,68 52,68 54,35 53,16 53,69 2,28 9 900 47.847,00 

21/12/2020 53,00 52,20 54,89 53,67 54,89 2,23 14 2.500 134.170,00 

22/12/2020 53,39 52,00 54,88 52,85 52,35 -4,62 50 8.200 433.351,00 

23/12/2020 52,51 52,00 54,87 52,79 54,00 3,15 35 9.500 501.498,00 

28/12/2020 54,85 51,01 54,88 53,07 54,88 1,62 50 10.400 551.976,00 

29/12/2020 54,89 53,41 63,53 59,57 63,00 14,79 99 17.600 1.048.498,00 

30/12/2020* 72,00 72,00 79,00 77,36 78,99 25,38 159 32.500 2.514.246,00 

* Atualizado até às 10:45hs.” 

Atendendo ao questionamento encaminhado por meio do referido Ofício, informamos que em 

29 de dezembro de 2020, a Companhia arquivou na Comissão de Valores Mobiliários o Aviso 

aos Acionistas transcrito abaixo: 

“EMAE – EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S/A 
CNPJ Nº 02.302.101/0001-42 

NIRE Nº 35300153243 
Aviso aos Acionistas 

Pagamento de dividendos 
A EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. (“EMAE” ou “Companhia” – B3: EMAE3 e 
EMAE4), informa a seus acionistas e ao mercado em geral que, conforme deliberado em 
Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) da Companhia realizada nesta data, às 11h00, foi 
aprovado o pagamento de dividendos mediante a reversão parcial do saldo da reserva de lucros de 
exercícios anteriores. O montante total a ser distribuído é de R$ 221.592.566,58 (duzentos e vinte e 



 
 

 

 

 

um milhões, quinhentos e noventa e dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito 
centavos), equivalente a R$ 5,657019779 por ação ordinária (ON) e R$ 6,222721757 por ação 
preferencial (PN). 
Os referidos dividendos terão como base para pagamento a posição acionária de 05 de janeiro de 
2021, sendo que a partir do dia 06 de janeiro de 2021 as ações da Companhia serão negociadas ex 
direito. 
O pagamento dos dividendos será feito em parcela única, disponível aos acionistas a partir de 29 de 
janeiro de 2021. Ao valor a ser pago, não haverá incidência de atualização ou juros. 
Os acionistas que comunicaram sua conta corrente e domicílio bancário ao banco custodiante das 
ações - Banco Bradesco S.A. - Departamento de Acionista e Custódia – terão seus direitos 
creditados automaticamente. 
Para os acionistas cujos cadastros não contenham a condição acima, os direitos ficarão à 
disposição em qualquer agência do Banco Bradesco S.A., em nome do acionista, para pagamento 
quando solicitado durante o prazo legal, mediante a apresentação dos documentos de identificação 
(CPF, RG e comprovante de endereço). Os acionistas usuários do serviço de custódia fiduciária de 
ações terão seus dividendos creditados conforme procedimentos adotados pela B3. 
Os dividendos não reclamados pelo acionista no prazo de três anos, a contar da data de início do 
pagamento, serão prescritos e revertidos a favor da Companhia, nos termos do art. 287, inciso II, 
alínea “a”, da Lei nº 6.404/76. 
A equipe de Relações com Investidores está permanentemente à disposição do mercado para o 
esclarecimento de quaisquer dúvidas. 

 
São Paulo, 29 de dezembro de 2020. 

 
Pablo Uhart 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores” 

 

Adicionalmente, informamos que não temos conhecimento de qualquer ato ou fato relevante, 

além do referido Aviso aos Acionistas, que possa justificar as oscilações verificadas com as 

ações preferenciais da Companhia. 

 

Pablo Uhart 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 


