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AVISO AOS ACIONISTAS
Senhores Acionistas, a Assembléia Geral Ordinária, realizada em 28/04/2014, aprovou
a distribuição de dividendos, no montante de R$ 2.251.635,00 (Dois milhões Duzentos
e Cinquenta e um mil e Seiscentos e Trinta e Cinco Reais), equivalente a R$ 1,00 (Hum
Real) por ação global.
O Estatuto estabelece em seu artigo 5º parágrafo 3º a diferenciação e preferência no
recebimento por classe de ações, assim distribuídas:
1) Ações Ordinárias, que somam 975 mil ações, devem receber em forma de
dividendos R$ 0,9359 (Noventa e três centavos) por ação, totalizando R$
912.503,00 (Novecentos e doze mil e quinhentos e três reais);
2) Ações Preferenciais, que somam 1.275 mil ações, devem receber em forma de
dividendos R$ 1,0503 (Um real e cinco centavos) por ação, totalizando R$
1.339.132,00 (Um milhão trezentos e trinta e nove mil e cento e trinta e dois
reais)
Conforme determinado na Reunião do Conselho de Administração após a AGO, o
pagamento será efetuado no dia 15/05/2014, com base na posição acionária de
28/04/2014. As ações da Companhia passam a ser negociadas “ex” dividendos a partir
de 29/04/2014.
Os acionistas terão seus créditos disponíveis de acordo com o domicílio bancário
fornecido ao Banco Itaú S.A. – Itaú corretora de valores S/A(ITAUCOR), a partir da data
de início da distribuição deste direito. Para os acionistas cujos cadastros não
contenham a inscrição do número do CPF/CNPJ ou a indicação de
“Banco/Agência/Conta Corrente”, os dividendos somente serão creditados a partir do
3º dia útil, contado da data da atualização cadastral nos arquivos eletrônicos do Banco
Itaú S.A., que poderá ser efetuada através de correspondência dirigida à Serviço de
Escrituração de Ações – Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 10º andar - São Paulo SP - CEP:04538-132.
Blumenau, 28 de abril de 2014.
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