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COMUNICADO AO MERCADO 

DISTRIBUIÇÃO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO 

 

 

Litel Participações S.A. (“Companhia”) vem comunicar a essa Comissão de Valores 

Mobiliários e ao mercado em geral que o montante de R$ 790.000.000,00 (setecentos e 

noventa milhões de reais), correspondente ao valor bruto de R$ 2,86736426929 e ao 

valor líquido de R$ 2,4372596289 por cada ação ordinária e/ou preferencial de classes 

A e B do capital social, distribuído a título de juros sobre o capital próprio, deliberados 

na Reunião do Conselho de Administração do dia 29 de junho de 2012, aos acionistas 

detentores de ações ordinárias e/ou preferenciais de classes A e B naquela data, é 

composto por: R$ 332.745.327,93 (trezentos e trinta e dois milhões, setecentos e 

quarenta e cinco mil, trezentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos), 

correspondente ao valor bruto de R$ 1,20772413174 e ao valor líquido de R$ 

1,026565512, referentes ao resultado do exercício de 2010; R$ 224.603.836,28 

(duzentos e vinte e quatro milhões, seiscentos e três mil, oitocentos e trinta e seis reais e 

vinte e oito centavos), correspondente ao valor bruto de R$ 0,81521647455 e ao valor 

líquido de R$ 0,692934003, referentes ao resultado do exercício de 2011; e, R$ 

232.650.835,79 (duzentos e trinta e dois milhões, seiscentos e cinquenta mil, oitocentos 

e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos), correspondente ao valor bruto de R$ 

0,84442366299 e ao valor líquido de R$ 0,717760114,  relativos à reversão de parte da 

Reserva de Lucros a Realizar constituída em exercícios anteriores.  

 

A data do pagamento desta remuneração será definida oportunamente pela 

administração da Companhia. 

 

Rio de Janeiro, 11 de julho de 2012 
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