TRISUL S.A.
CNPJ/MF nº. 08.811.643/0001-27
NIRE 35.300.341.627
COMPANHIA ABERTA
AVISO AOS ACIONISTAS
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
A Trisul S.A. (“Companhia”) comunica aos seus acionistas que os dividendos declarados pela Assembléia Geral
Ordinária, realizada em 16 de abril de 2010, serão disponibilizados pela Companhia no dia 4 de outubro de
2010.
1.

Farão jus aos dividendos os detentores de ações de emissão da Companhia em 16 de abril de 2010,

data da aprovação dos mesmos pela Assembléia Geral Ordinária da Companhia.
2.

Montante total dos dividendos: R$ 10.766.281,92 (dez milhões, setecentos e sessenta e seis mil,

duzentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos), correspondentes a R$ 0,141743672 por ação.
3.

Pagamento: Será efetuado no dia 04 de outubro de 2010.

4.

As ações da Companhia foram negociadas ex-dividendos a partir de 17 de abril de 2010, inclusive.

5.

Os acionistas terão seus créditos disponíveis de acordo com o domicílio bancário fornecido ao Banco

Itaú – Unibanco S.A., Instituição Financeira Escrituraria das ações de emissão da Companhia, a partir da data de
início do pagamento dos dividendos.
6.

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 - Unibanco S.A., que poderá ser
efetuada através de qualquer agência da rede Itaú - Unibanco, ou através de correspondência dirigida ao Banco
Itaú – Unibanco S.A. – Diretoria de Soluções para o Mercado de Capitais, situada na Avenida Engenheiro
Armando de Arruda Pereira, nº 707, 7º andar, Jabaquara, São Paulo/SP, CEP 04344-902.
7.

Aos acionistas usuários de custódia fiduciária da CBLC - Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia,

os dividendos serão pagos à referida CBLC que os repassará aos acionistas titulares por intermédio dos seus
Agentes de Custódia.
São Paulo, 29 de Setembro de 2010.
_____________________________________
Marco Antonio Cattini Mattar
Diretor de Relações com Investidores
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