AVISO AOS ACIONISTAS
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS – RETIFICAÇÃO DO VALOR POR AÇÃO

A Contax Participações S.A. (Bovespa: CTAX3, CTAX4 e CTAX11) (“Companhia”), comunica aos seus
acionistas que, em função de aumento de saldo de ações em tesouraria decorrente do Programa de
Recompra em execução pela Companhia, foi identificada diferenças nos valores dos proventos por
ação/unit a serem pagos em 18 de dezembro de 2014. Os valores retificados estão detalhados abaixo:

1. Distribuição de Dividendos Intermediários.
A distribuição de dividendos intermediários, a conta da reserva estatutária, referentes ao
exercício de 2013, no valor de R$76.692.796,24 (setenta e seis milhões, seiscentos e
noventa e dois mil, setecentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos), com início
de pagamento em 18 de dezembro de 2014.
a) A Companhia pagará o valor nominal de R$ 0,226247911 por ação ordinária, R$
0,226247911 por ação preferencial e R$ 1,131239555 por Unit, sendo este dividendo
corrigido com base na Taxa Referencial (TR) a partir de 01º de janeiro de 2014 até a data
de início de pagamento;
b) Referidos dividendos terão como base de cálculo a posição acionária de 5 de dezembro
de 2014, sendo que, a partir de 8 de dezembro de 2014, as ações da Companhia serão
negociadas "ex" dividendos.

2. Pagamento dos Dividendos Obrigatórios.
A data de pagamento de dividendo obrigatório aprovado em Assembleia Geral Ordinária,
realizada em 30 de abril de 2014, no valor de R$25.564.265,41 (vinte e cinco milhões,
quinhentos e sessenta e quatro mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e um
centavos), que será 18 de dezembro de 2014.
a) A Companhia pagará o valor de R$ 0,074313037 por ação ordinária, R$ 0,074313037 por
ação preferencial ou R$ 0,371565185 por Unit, sendo este dividendo corrigido com base
na Taxa Referencial (TR) a partir de 01º de janeiro de 2014 até a data de início de
pagamento.
b) Referidos dividendos terão como base de cálculo a posição acionária em 30 de abril de
2014, sendo que, a partir de 2 de maio de 2014, as ações e Units da Companhia
passaram a ser negociadas “ex” dividendos.

3. O detalhamento do valor encontra-se conforme a seguir:
Valor do dividendo por Ação (R$)

sem correção

corrigido até
18/12/2014

I. Dividendo Intermediários
ON
PN
UNIT
II. Dividendo Obrigatório
ON
PN
UNIT

0,226247911
0,226247911
1,131239555

0,228286178
0,228286178
1,141430892

0,074313037
0,074313037
0,371565185

0,074982523
0,074982523
0,374912615

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2014.

José Roberto Beraldo
Diretor de Relação com Investidores
Contax Participações S.A.
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