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POLITICA DE DIYIDENDOS E REMUNERAqAO DOS ACIONISTAS DA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS CODEMIG

1.

IntroducAo e Objetivo

1.1

A presente Politica foi elaborada nos termos do Estatuto Social, da Lei das
Sociedades por A9oes, da Lei 13.303, no Codigo das Melhores Praticas de
Goveman9a Corporativa e demais disposi9oes legais aplicaveis e tem por
objetivo defmir as praticas adotadas pela Companhia quanto a remunera9ao
dos acionistas, de modo a (i) conferir transparencia e previsibilidade nos
rendimentos e (ii) atender aos melhores padroes de governan9a corporativa.

2.

Definicoes

2.1

Sao consjderados termos definidos, para os fins desta Politica, no singular ou
no plural, 6s termos a seguir.
"Codigo das Melhores Praticas de Govemanca Corporativa" significa o Codigo
das Melhores Praticas de Goveman9a'Corporativa editado e publicado pelo
Institute Brasileiro de Goveman9a Corporativa.
"Companhia" significa a Companhia dp Desenvolvimento Economico de
Minas Gerais - CODEMIG.
"Decreto 47.154" significa o Decreto Estadual n.° 47.154, de 20 de fevereiro
de 2017, conforme alterado.
"Dividendo Obrigatorio" significa o dividendo obrigatorio assegurado aos
acionistas ordinaristas, em cada exercicio, conforme previsto no Artigo 10° do
Estatuto Social da Companhia, respeitada a ordem de prioridade do pagamento
do Direito Prioritario.
“Dividendo Prioritario” significa o dividendo preferencial fixo a ser pago as
a9oes preferenciais em montante equivalente a 25% (vinte e cinco por cento)
do resultado contabil apurado pela SCP, que sao decorrentes da venda de
produtos derivados do beneficiamento e industrializa9ao de minerio de
pirocloro,’ que sejam remanescentes apqs as deduces legais para apura9ao do
Lucre Liquido Ajustado da Companhia. Para fins de esclarecimento, (i) o
percentual acima deve’ra ser aplicado sobre o resultado apurado pela SCP anfes^V
de sua distribui9ao, e independentemente do valor efetivamente distribuidp, \
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aos seus socios, no caso a Gompanhia Brasileira de Metalurgia e Minera9ao e
a Gompanhia; (ii) o Dividendo Prioritario nao e cumulativo, nao sendo devido
se nao houver lucro distribuivel nos termos da legislate aplicavel; e (iii) nao
obstante a sua base de calculo, o Dividendo Prioritario estara limitado ao
montante de lucro distribuivel apurado nos termos da legislate aplicavel.
"Lei das Sociedades nor Acoes" ' significa Lei n.° 6.404, de
15 de dezembro de 1976, conforme alterada.
"Lei 13.303" significa a Lei n° 13.303, de 3,0 de junho de 2016, conforme
alterada.
"Lucro Liquido" significa o lucro apurado pela Gompanhia em respective
exercicio e correspondente a diferenfa entre a receita total e custo total
"Lucro Liquido Aiustado" significa o valor do Lucro Liquido apos diminuifao
ou acrescimo dos valores especificados nos incisos I, II e III do Artigo 202 da
Lei das Sociedades porA96es.
"Politica" significa a presente Politica de Dividendos e Remunera9ao soa
Acionistas da Gompanhia, aprovada em 17 de Janeiro de 2020 pela assembleia
geral de acionistas da Gompanhia.
. “SCP” significa a sociedade em conta de participa9ao da qual a Gompanhia
Brasileira de Metalurgia e Minera9ao e socia ostensiva e a Gompanhia e socia
participante, constituida atraves da'escritura publica datada de 28 de setembro
de 1972, lavrada perante o Cartorio do 6° Oficio de Notas de Belo Horizonte.
3.

Apr6vacao

3.1

A presente Politica foi revisada e aprovada pela Assembleia Geral
Extraordinaria da Gompanhia realizada em 17 de Janeiro de 2020, nos termos
do Artigo 14° do Estatuto Social da Gompanhia.

3.2

Compete exclusivamente a assembled geral, inclusive com voto favoravel dps
acionistas detentores de a9oes preferenciais, aprovar quaisquer altera9oes a
presente Politica, nao podendo tal altera9ao prejudicar o Dividendo Prioritario
atribuido aos detentores das a9oes preferenciais.

4.

RemuneracAo aos acionistas e base de calculo:

4.1

A remunera9ao aos acionistas se dara sob a fqrma de dividendos e/ou juros
sobre o capital proprio.
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4.2

Os juros sobre o capital proprio declarados serao considerados como
Dividendo Obrigatorio as A96es Ordinarias e/ou como Dividendo Prioritario.

4.3

A base'de calculo para a remunerafao das a9oes preferenciais e o montante
equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do resultado da SCP, que sao
decorrentes da venda de produtos derivados do beneficiamento e
industrializa9ao de minerio de pirocloro, conforme reportado pela Companhia
em suas demonstra9oes financeiras, e que sejam remanescentes apos as
dedu9oes legais para apura9ao do Lucro Liquido Ajustado da Companhia e das
a9oes ordinarias e o Lucro Liquido Ajustado deduzido o Dividendo Prioritario
pago aos detentores de a9oes preferenciais.

5.

Dividendo Obrigatorio e Periodicidade

5.1

De acordo com o Artigo 10° do Estatuto Social, e assegurado as a9oes
ordinarias, em cada exercicio, Dividendo Obrigatorio de 70% (setehta por
cento) do Lucro Liquido Ajustado deduzido o Dividendo Prioritario piago aos
detentores de a9oes preferenciais.

5.2

De acordo com o Artigo 7° do Estatuto Social, e assegurado as a9oes
preferenciais o recebimento dos Dividendos Prioritarios, que, quando devidos,
devem ser pagos em periodicidade mensal como dividendos intermediaries ou
intercalares, conforme aplicavel, mediante delibera9ao da Diretoria, na forma
do Artigo 11° do Estatuto Social e respeitados os limites legais.

6.

Dividendos Intermediarios e Intercalares

6.1

Na forma do art. 204 da Lei das Sociedades por A96es, a Diretoria deliberara .
pela distribui9ao de dividendos intermediarios ou intercalares, com o
levantamento de balan90 e pela distribui9ao de dividendos em periodos
semestrais ou menores (inclusive mensais), a conta do lucro apurado no
respective b'alan9o, bem como a conta dos lucros acumulados ou de reservas
de lucros porventura existentes, conforme aplicavel.

■ 7.
7.1

Pagamento
O Conselho de Administra9ao fixara o prazo para pagamento dos dividendos
aos acionistas, ressalvado que, de qualquer modo, o pagamento dos ‘
dividendos devera ocorrer dentro do mesmo exercicio social em que foi
declarado, conforme dispoe o Artigo 205, § 3° da Lei das Sociedades por
A96es.
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8.

Reserva Legal e Retencao de Lucros

8.1

Os dividendos do exercicio decorrentes dos lucros Hquidos anuais somente
serao distribuidos depois de efetuada a dedufao da reserva legal, na base de
5% (cinco por cento) do lucro, ate o maximo previsto em lei.

8.2

A Assembleia Geral podera, como previsto no Artigo 196 da Lei das
Sociedades Por Agoes por proposta do Conselho de Administra9ao, deliberar
reter parcela do lucro' liquido do exercicio prevista em or9amento de capital
por ela previamente aprovado, desde que nao prejudique o pagamento dos
Dividendos Prioritarios as a5des preferenciais, conforme previsto no Artigo
204 da Lei das Sociedades Por A96es.

9.

Disposicoes Gerais

9.1

Cabera a assembleia geral ordinaria da Companhia que aprovar as
demonstra9oes financeiras de cada exercicio a aprova9ao final das conduces
e dos valores da remunera9ao aos acionistas.
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