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AVISO AOS ACIONISTAS
DISTRIBUIÇÃO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO – JSCP

Ordem do dia e deliberações:
Com base nas demonstrações financeiras encerradas em 31/12/2016, propõem-se a
distribuir juros sobre o capital próprio (JSCP) no valor total de R$ 1.923.380,95,
correspondente a R$ 0,854836 por ação ou, após a dedução do imposto de renda na
fonte de 15%, nos termos do § 2º do artigo 9° da lei nº 9.249/95, correspondentes ao
valor aproximado de R$ 0,726611 por ação.
Os acionistas que estejam dispensados da referida tributação receberão pelo valor bruto
após apresentado os devidos documentos comprobatórios junto ao Banco Itaú Corretora
de Valores S/A,
Considerando a atribuição dos 10% adicionais a cada ação preferencial para atender as
determinações Estatutárias, o valor para cada tipo de ação fica estabelecida:
Ações ordinárias
Ações preferências

– R$ 0,808993/ação x 975.000 ações = R$ 788.768,21
– R$ 0,889892/ação x 1.275.000 ações = R$ 1.134.612,74
R$ 1.923.380,95

Tratativas adicionais:
a) Capital Social de
2016 –
Reservas de Lucro 2016 –
Base de Cálculo
–
JSCP - 7, 50%
–

R$ 17.264.543,57
R$ 8.380.535,81
R$ 25.645.079,38
R$ 1.923.380,95

b) Os juros sobre capital próprio serão imputados e/ou equiparados aos dividendos
obrigatórios nos termos do capitulo VI do estatuto social e artigo 9° §7º da lei n°
9.249/95.

c) O pagamento será efetuado no dia 23 de novembro de 2017, utilizando como base
de cálculo a posição acionária do dia 06 de novembro de 2017, no domicilio
bancário fornecido pelo acionista ao Banco Itaú. Oportunamente, a Companhia
divulgará um Comunicado ao Mercado informando a data do efetivo pagamento.
d) A partir do dia 7 de novembro de 2017, inclusive, as ações serão negociadas na
Bolsa de Valores (ex-JCP).
e) O JSCP será registrado contabilmente em 06 de novembro de 2017.
f) O valor do JSCP será imputado e/ou equiparado aos dividendos obrigatórios
relativos ao exercício social de 2017 e submetidos à deliberação da próxima
Assembleia Geral Ordinária – AGO.

Blumenau, 19 de setembro de 2017.
A Administração

