
 

 
CIA. CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO-CASAN 

 
AVISO AOS ACIONISTAS 

 
A Cia. Catarinense de Águas e Saneamento - Casan, Companhia Aberta, com sede social na 
Cidade de Florianópolis Estado de Santa Catarina, na Rua Emilio Blun, 83, centro, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 82.508.433/0001-17, comunica aos Senhores Acionistas que, de acordo com as 
deliberações abaixo descritas e conforme balanço patrimonial levantado pela Companhia em 31 de 
dezembro de 2014 e aprovado na 45ª Assembléia Geral Ordinária da Companhia realizada em 15 
de abril de 2015, decidiu que dos dividendos apurados no valor de R$ 16.817.672,73 (dezesseis 
milhões, oitocentos e dezessete mil, seiscentos e setenta e dois reais, setenta e três centavos), os 
acionistas Estado de Santa Catarina, SCPar, Celesc e Codesc, em consideração ao volume de 
investimentos previstos para o exercício de 2015, receberão em espécie (R$) proporcional ao 
quantitativo de ações de cada um, o valor de R$ 6.338,091,00, que foi  o valor do incremento 
registrado no DFC/2014, em quatro parcelas das datas de 15/06/2015, 30/08/2015, 30/09/2015 e 
30/10/2015, e os valores restantes dos dividendos a que os mesmos tem direito, serão revertidos 
para integralização como futuro aumento de capital da Cia. Os demais acionistas, receberão o 
valor de R$ 0,02239820 por ação ordinária (CASN3) e R$ 0,02463802 por ação preferencial 
(CASN4), integralmente na data de 15/06/2015. Com esta deliberação a Cia. terá um incremento 
para futuro aumento de capital o valor de R$ 10.479.003,84. 
 
1. O pagamento do valor acima descrito estará sujeito as seguintes condições:  
 
1.1 De acordo com a legislação vigente farão jus aos dividendos acima mencionados os detentores 
de ações de emissão da Companhia em 15 de abril de 2015, data da aprovação dos mesmos pela 
45ª Assembléia Geral Ordinária da Companhia;  
 
1.2 O crédito correspondente será realizado de forma individualizada a cada acionista, com base 
na posição acionaria referidas no item 1.1; 
 
1.3 Os acionistas terão seus créditos disponibilizados de acordo com cadastro fornecido ao Banco 
Itaú S.A., Instituição Financeira Escrituraria das ações de emissão da Companhia, a partir da data 
de inicio do pagamento dos dividendos acima referidos;  
 
1.4 Aos acionistas cujo cadastro não contenha a inscrição do número do CPF/MF ou do CNPJ/MF, 
ou a indicação de Banco/Agência/Conta Corrente, os valores somente serão creditados a partir do 
3º dia útil contado da data da atualização cadastral nos arquivos eletrônicos do Banco Itaú S.A., 
que poderá ser efetuada através de qualquer agência da rede Itaú; 
 
1.5 Aos acionistas usuários de custodia fiduciária da CBLC - Companhia Brasileira de Liquidação e 
Custódia, os dividendos serão creditados a referida CBLC que os repassara aos acionistas titulares 
por intermédio dos seus Agentes de Custódia. 
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