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AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Senhores Acionistas que o Conselho de Administração da Ferbasa, conforme
deliberação tomada em reunião realizada no dia 26/11/2019, aprovou o creditamento e pagamento de
Juros sobre Capital Próprio no valor global de R$ 35.778.751,61 (trinta e cinco milhões, setecentos e
setenta e oito mil, setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos). Os juros sobre Capital
Próprio serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício social de 2019 e o crédito
individualizado terá como base as posições acionárias existentes no fechamento do pregão da Bolsa de
Valores de São Paulo do dia 06/12/2019.
1.

Os valores brutos a serem creditados e pagos a título de Juros sobre Capital Próprio serão,
respectivamente, de R$ 0,39461987514 para cada ação ordinária e de R$ 0,43408186265 para cada
ação preferencial;

2.

Os valores a serem creditados a título de Juros sobre Capital Próprio terá a incidência de Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF, à alíquota de 15%, resultando em valor líquido de R$ 0,33542689387
para cada ação ordinária e valor líquido de R$ 0,36896958325 para cada ação preferencial;

3.

As ações da Companhia serão negociadas “ex-Juros sobre Capital Próprio” a partir de 09/12/2019;

4.

Os acionistas que gozem de isenção ou imunidade, bem como os acionistas isentos de IRRF, por força
do art. 5º da Lei nº 11.053/04 e que por ventura ainda não tenham informado tal fato à empresa,
deverão apresentar a documentação comprobatória de sua natureza jurídica e fiscal até o dia
13/12/2019, em qualquer das agências do Banco Bradesco descritas no item 6 deste comunicado,
para que não haja incidência de retenção de IRRF;

5.

O pagamento dos Juros sobre Capital Próprio se dará sem correção monetária e será efetuado a
partir do dia 20/12/2019 através do Banco Bradesco, instituição depositária das ações da FERBASA,
mediante crédito em conta corrente bancária dos acionistas cadastrados;

6.

LOCAIS DE ATENDIMENTO - Agências Especializadas no Atendimento a Acionistas: todas as agências
do Banco Bradesco e no sistema de consulta via internet para os investidores - Bradesco Internet
Banking; e ainda por meio do site do Bradesco Internet Banking (www.bradesco.com.br) ou
Shopinvest (www.shopinvest.com.br).

Salvador, 26 de novembro de 2019.

Heron Albergaria de Melo
Diretor de Relações com Investidores.

