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AVISO AOS ACIONISTAS 

A LITEL PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia” e/ou “Litel”) comunica aos 

Senhores Acionistas e ao mercado em geral que, na Assembleia Geral Extraordinária iniciada  em 29 

de novembro de 2018, suspensa e encerrada em 07 de dezembro de 2018, foi aprovado o pagamento 

em bens, mediante a entrega aos acionistas de ações da Vale S.A. (“Vale”), companhia aberta, com sede 

na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 186, 9º andar, Botafogo, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 02.429.144/0001-93, dos juros sobre o capital próprio abaixo discriminados: 

(i) Parcela  final dos juros sobre o capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de 

Administração realizada em 28 de dezembro de 2012, no valor de R$279.799.707,21 (duzentos e 

setenta e nove milhões, setecentos e noventa e nove mil, setecentos e sete reais e vinte e um centavos), 

correspondente ao valor bruto de R$1,01555402913 e ao valor líquido de R$0,8632209248 por ação 

ordinária e/ou preferencial de classes A e B do capital social, aos acionistas detentores de ações 

ordinárias e/ou preferenciais de classes A e B da Companhia na data-base de 28 de dezembro de 2012; 

 

(ii) Juros sobre o capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada 

em 28 de junho de 2013, no valor de R$644.920.000,00 (seiscentos e quarenta e quatro milhões, 

novecentos e vinte mil reais), correspondente ao valor bruto de R$ 2,34078552474 e ao valor líquido 

de R$ 1,989667696029 por cada ação ordinária e/ou preferencial de classes A e B do capital social, 

sendo R$ 280.485.814,75 (duzentos e oitenta milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos 

e quatorze reais e setenta e cinco centos), equivalentes ao valor bruto de R$ 1,01804430792 e ao valor 

líquido de R$ 0,8653376617 por cada ação ordinária e/ou preferencial de classes A e B do capital 

social, relativos ao resultado do exercício de 2012 e R$ 364.434.185,25 (trezentos e sessenta e quatro 

milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), 

equivalentes ao valor bruto de R$1,32274121682 e ao valor líquido de R$ 1,1243300343 por cada 

ação ordinária e/ou preferencial de classes A e B do capital social, relativos à reversão de parte da 

Reserva de Lucros a Realizar constituída em exercícios anteriores, aos acionistas detentores de ações 

ordinárias e/ou preferenciais de classes A e B da Companhia na data-base de 28 de junho de 2013;  

 

(iii) Juros sobre o capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada 

em 27 de dezembro de 2013, no valor de R$523.500.000,00 (quinhentos e vinte e três milhões e 

quinhentos mil reais), correspondente ao valor bruto de R$1,90008252528 e ao valor líquido de 



R$1,6150701465 por cada ação ordinária e/ou preferencial de classes A e B do capital social, aos 

acionistas detentores de ações ordinárias e/ou preferenciais de classes A e B da Companhia na data-

base de 27 de dezembro de 2013; e, 

 

(iv) Primeira parcela dos Juros sobre o capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de 

Administração realizada em 30 de junho de 2014, no valor de R$252.693.853,98 (duzentos e 

cinquenta e dois milhões, seiscentos e noventa e três mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa 

e oito centavos), correspondente ao valor bruto de  R$0,917171301 e ao valor líquido de 

R$0,7795956050 por cada ação ordinária e/ou preferencial de classes A e B do capital social, aos 

acionistas detentores de ações ordinárias e/ou preferenciais de classes A e B da Companhia na data-

base de 30 de junho de 2014. O valor remanescente de R$353.797.130,70 terá a data e a forma do seu 

pagamento oportunamente definido pela Administração da Companhia. 

O valor total a ser pago aos acionistas será de R$1.700.913.561,12 (um bilhão, setecentos milhões, 

novecentos e treze mil, quinhentos e sessenta e um reais e doze centavos), sendo tal quantia restituída 

aos acionistas proporcionalmente à participação de cada um no capital social da seguinte forma: (i) 

considerando que ações são indivisíveis, a Companhia realizará a entrega, na data de 10/12/2018, de 

32.709.876 ações ordinárias de emissão da Vale que a Companhia possui, cujo valor de mercado, 

utilizando o fechamento do dia 29 de novembro de 2018, é de R$52,00 (cinquenta e dois reais); e (ii) a 

distribuição em dinheiro, até a data de 12/12/2018, de R$165,36 (cento e sessenta e cinco reais e trinta 

e seis centavos), nas seguintes condições: (a) será atribuída 0,11872294962 ações da Vale para cada 01 

(uma) ação de emissão da Companhia e as respectivas frações em dinheiro; e (b) os acionistas com 

direito à restituição de menos de 0,11872294962 ações de emissão da Vale receberão o valor 

equivalente às suas participações em dinheiro.  
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