GAE/CREM 616/11
15 de abril de 2011
Siderúrgica J. L. Aliperti S/A
Sr. Caetano Aliperti
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Reiterando ofício GAE/CREM 579/11 de 13 de abril de 2011.
Prezados Senhores,
Considerando os termos do edital de convocação da AGO de 29/04/2011 e da
Destinação do Lucro Líquido, onde consta que será deliberada a distribuição de
dividendos, no montante de R$ 3.000.000,00, sendo R$ 15,454318323 por ação
ordinária e R$ 16,999750155 por ação preferencial, solicitamos nos informar a
data-base da posição acionária a ser considerada para a referida distribuição, ou
seja, os acionistas inscritos em que data nos registros da Companhia farão jus ao
recebimento do referido dividendo, em sendo aprovado pela Assembléia.
Atenciosamente
Jorge Antonio Tambucci
Coordenadoria de Relações com Emissores
BM&FBOVESPA S.A – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
Fone (11) 2565-7233/7064/7177/6623/6618
c.c.

CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Srª Elizabeth Lopes Rios Machado - Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários

Esclarecemos que a resposta desse banco deve ser enviada exclusivamente por meio do
Sistema IPE, selecionando-se a Categoria: Comunicado ao Mercado e, em seguida, o Assunto:
Esclarecimentos sobre consultas CVM/BM&FBOVESPA, o que resultará na transmissão
simultânea do arquivo para a BM&FBOVESPA e CVM.
Para um melhor entendimento do mercado, no arquivo a ser enviado deve ser transcrita a
consulta acima formulada antes da resposta dessa empresa.

São Paulo, 18 de abril de 2011.

BM&FBOVESPA S.A – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
Jorge Antonio Tambucci
Coordenadoria de Relações com Emissores
Prezados Senhores,

Ref.: Em resposta a GAE/CREM 616/11 de 15/04/2011

Informamos que todos os acionistas devidamente inscritos até a data da
realização da Assembléia Geral Ordinária – AGO à realizar-se em 29/04/2011,
farão jus ao recebimento dos dividendo, se aprovado.

Atenciosamente,

Caetano Aliperti
Diretor de Relação com Investidores

