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AVISO AOS ACIONISTAS
AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. (“Companhia”) comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia, em
reunião realizada em 28 de junho de 2021, às 14 horas, aprovou a distribuição de juros sobre
capital próprio, no valor total bruto de R$ 29.589.672,29 (vinte e nove milhões, quinhentos
e oitenta e nove mil, seiscentos e setenta e dois reais e vinte e nove centavos) (“JSCP”) e o
pagamento de Dividendos suplementares, no valor total bruto de R$ 2.582.427,29 (dois
milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e nove
centavos), já aprovados em Assembleia Geral Ordinária, em 29 de abril de 2021
(“Dividendos”), nos seguintes termos:
1. O pagamento dos JSCP terá como beneficiários os acionistas que estiverem inscritos
nos registros da Companhia na data de 01 de julho de 2021, respeitadas as
negociações realizadas até essa data, inclusive. As ações de emissão da Companhia
serão negociadas ex-direitos ao recebimento dos JSCP a partir de 02 de julho de 2021,
inclusive.
2. O capital social da Companhia, na presente data, é representado por 99.631.414
(noventa e nove milhões, seiscentos e trinta e um mil, quatrocentos e quatorze) ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, das quais 553.679 (quinhentas e
cinquenta e três mil, seiscentas e setenta e nove) ações são atualmente mantidas em
tesouraria, de modo que (i) os JSCP a serem pagos corresponderão ao valor bruto de
R$ 0,29865107726 por ação, desconsideradas as ações em tesouraria;
3. O montante total bruto dos JSCP está sujeito à tributação pelo Imposto de Renda
Retido na Fonte, à alíquota de 15% (quinze por cento), conforme a legislação em
vigor, exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou imunes, para os quais
não há retenção, ou acionistas domiciliados em países ou jurisdições para os quais a
legislação estabeleça alíquota diversa.
4. Os Dividendos suplementares, no valor total bruto de R$ 2.582.427,29 (dois milhões,
quinhentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e nove
centavos), já aprovados em Assembleia Geral Ordinária, em 29 de abril de 2021,

corresponderão ao valor de R$ 0,02592076985 por ação, desconsideradas as ações
em tesouraria.
5. Os JSCP e os Dividendos ora declarados serão pagos pela Companhia em uma única
parcela, em 30 de julho de 2021, de acordo com os procedimentos da instituição
financeira responsável pela escrituração das ações da Companhia, conforme
informações de aviso aos acionistas a ser divulgado oportunamente pela Companhia.
6. Não haverá atualização monetária ou incidência de juros entre a presente data e a
data do efetivo pagamento dos JSCP e dos Dividendos.
7. Os valores relativos aos JSCP, líquidos de Imposto de Renda Retido na Fonte, serão
imputados aos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício social que se
encerrará em 31 de dezembro de 2021, nos termos do artigo 35 do Estatuto da
Companhia.
8. Para os acionistas cujo cadastro não contenha a inscrição do número do CPF/CNPJ
ou a indicação de “Banco/Agência/Conta Corrente”, os dividendos e os JSCP
somente serão creditados depois da atualização cadastral, nos prazos determinados
pelo Escriturador.
9. Os acionistas cujas ações estão depositadas em instituições prestadoras dos serviços
de custódia de valores mobiliários terão seus Dividendos e JSCP creditados
conforme procedimentos adotados pelas instituições depositárias.

São Paulo, 28 de Junho de 2021.

Aline Penna Peli
Diretora de Relações com Investidores
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NOTICE TO SHAREHOLDERS
AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. ("Company"), hereby informs its
shareholders and the market in general that, the Company's Board of Directors, in a meeting
held on June 28th, 2021, at 2:00 p.m., approved the distribution of interest on equity, in the
total gross amount of R$ 29,589,672.29 (twenty-nine million, five hundred and eighty-nine
thousand, six hundred and seventy-two reais and twenty-nine cents) and the payment of the
supplementary dividends, in the total gross amount of R$ 2,582,427.29 (two million, five
hundred and eighty-two thousand, four hundred and twenty-seven reais and twenty-nine
cents), already approved in the Ordinary General Meeting, on April 29, 2021 (" Dividends"),
under the following terms:
1. The beneficiaries of the payment of interest on equity shall be the shareholders
registered in the Company's records on July 1, 2021, respecting the negotiations
carried out up to that date, inclusive. The shares issued by the Company will be traded
ex-rights to receive interest on equity as of July 2, 2021, inclusive.
2. The Company's capital stock, on the present date, is represented by 99,631,414
(ninety-nine million, six hundred and thirty-one thousand, four hundred and
fourteen) common shares, all nominative and with no par value, of which 553,679
(five hundred and fifty-three thousand, six hundred and seventy-nine) shares are
currently held in treasury, and the interest on equity to be paid will correspond to the
gross amount of R$0.29865107726 per share, excluding treasury shares;
3. The total gross amount of the interest on equity is subject to taxation by Withholding
Income Tax, at the rate of 15% (fifteen percent), pursuant to the applicable law,
except for those duly proven tax-exempted shareholders, for whom there is no
withholding, or those domiciled in countries or jurisdictions for which the legislation
establishes a different tax rate.
4. The Supplementary Dividends, in the gross total amount of R$ 2,582,427.29 (two
million, five hundred and eighty-two thousand, four hundred and twenty-seven reais
and twenty-nine cents), already approved at the Annual General Meeting, in April 29,
2021, will correspond to the amount of R$0.02592076985 per share, excluding
treasury shares.
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5. The Interest on Equity and Dividends herein declared will be paid by the Company
in a single installment, on July 30, 2021, in accordance with the procedures of the
financial institution responsible for the bookkeeping of the Company's shares,
according to the notice to shareholders to be disclosed in due course by the
Company.
6. There will be no monetary restatement or interest incidence between this date and
the date of effective payment of interest on equity and dividends.
7. The amounts related to interest on equity, net of Withholding Income Tax, will be
imputed to the mandatory minimum dividends for the fiscal year that will end on
December 31, 2021, pursuant to article 35 of the Company's Bylaws.
8. For shareholders whose registration does not contain the registration of the
CPF/CNPJ number or the indication of “Bank/Agency/Current Account”, the
dividends and interest on equity will only be credited after the registration update,
within the terms determined by the Bookkeeper.
9. Shareholders whose shares are deposited with institutions providing securities
custody services will have their dividends and interest on equity credited in
accordance with procedures adopted by the depositary institutions.

São Paulo, June 28th, 2021.
Aline Penna Peli
Investor Relations Officer

