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AVISO AOS ACIONISTAS 
 

Comunicamos aos senhores acionistas que o Conselho de Administração da 
Neoenergia S.A, aprovou, em reunião realizada nesta data, a declaração de Juros 
sobre o Capital Próprio, com base nos resultados da Neoenergia projetados para o 
primeiro semestre de 2019, no montante de R$ 338.000.000,00 (trezentos e trinta e oito 
milhões de reais), correspondendo a R$ 0,2784649582 por ação ordinária. 

 
O pagamento será realizado até 30 de agosto de 2019, sem atualização monetária, 
com base na posição acionária de 03/07/2019, sendo certo que o referido pagamento 
integrará o montante do payout de dividendos do ano de 2019, nos termos da Política 
de Dividendos da Companhia. Será deduzido o Imposto de Renda nos termos da Lei 
9.249, de 26/12/1995, exceto para os acionistas que tenham comprovado, junto ao 
Banco do Brasil S.A., a condição de dispensados da retenção do referido imposto. A 
partir de 04/07/2019, inclusive, as ações da Companhia serão negociadas ex-direito aos 
Juros sobre o Capital Próprio deliberados na data de hoje. 
 
Forma de Pagamento: 
 
Os acionistas com ações custodiadas na instituição depositária (Banco do Brasil 
S.A.) receberão o crédito de seus proventos em conta corrente ou poupança na 
instituição financeira por eles indicada, a partir da data de início da distribuição 
destes direitos.  
 
Informações adicionais poderão ser obtidas no Departamento Financeiro e de Relações 
com Investidores da Neoenergia, situado na Praia do Flamengo nº 78, 10º andar, 
Flamengo, CEP: 22.210-030, Fax 55 21 3235-9876, telefone 55 21 3235-9823, e-mail: 
ri@neoenergia.com. 
 

 
Rio de Janeiro, 26 de junho de 2019. 

 
 
 

Leonardo Pimenta Gadelha 
Diretor Executivo  

de Finanças e de Relações com Investidores 
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NOTICE TO SHAREHOLDERS 
 

Neoenergia S.A. (“Company”), hereby informs to its shareholders that, at a meeting held 
on this date, the Board of Directors of Neoenergia S.A. approved the declaration of 
Interest on Capital based on the Company’s results, projected for the first half of 2019, 
in the amount of R$ 338,000,000.00 (three hundred and thirty-eight million reais), 
corresponding to R$ 0.2784649582 per common share. 

 
The payment will be made until August 30, 2019, without monetary adjustment, based 
on the shareholding position of 07/03/2019, being certain that this payment will integrate 
the amount of the dividend payout for the year 2019, under the terms of the Dividends 
Policy of the Company. The Income Tax will be deducted under Law 9,249, of 
12/26/1995, except for the shareholders who have evidenced to Banco do Brasil S.A., 
the condition of exemption from the withholding tax here referred. As of 07/04/2019 
inclusive, the Company's shares will be traded ex-right to Interest on Capital  deliberated 
on today's date. 
 
 
Payment Method:  
 
Shareholders with shares held by the depositary institution (Banco do Brasil S.A.) 
will receive the credit of their proceeds in a current or savings account at the 
financial institution indicated by them, as of the beginning of the distribution of 
these rights. 
 
Additional information may be obtained from Neoenergia's Financial and Investor 
Relations Department at Praia do Flamengo nº 78, 10º andar, Flamengo, CEP: 22.210-
030, Fax 55 21 3235-9876, telephone 55 21 3235-9823 , e-mail: ri@neoenergia.com. 
 
 

Rio de Janeiro (RJ), June 26, 2019 
 
 
 

Leonardo Pimenta Gadelha 
Chief Finance and Investor Relations Officer 
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