Companhia Aberta
CNPJ no 03.847.461/0001-92

Fato Relevante
A Bradespar S.A. (Bradespar ou Companhia) comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral que, dentre os assuntos que serão examinados, discutidos e votados na
Assembleia Geral Ordinária que será realizada em 30.4.2019, o Conselho de Administração está
propondo o pagamento de Dividendos e de Juros sobre o Capital Próprio Complementares, no
montante de R$200.445.000,00, conforme segue:
 R$43.215.000,00, como Dividendos, sendo R$0,116601815 por ação ordinária e
R$0,128261996 por ação preferencial, não havendo retenção de Imposto de Renda na
Fonte, nos termos do Artigo 10 da Lei no 9.249/95; e
 R$157.230.000,00, como Juros sobre o Capital Próprio, no valor de R$0,424234718 por ação
ordinária e R$0,466658189 por ação preferencial que, líquidos do imposto de renda na
fonte de 15% (quinze por cento), correspondem a R$0,360599510 por ação ordinária e
R$0,396659461 por ação preferencial, exceto para os acionistas pessoas jurídicas que
estejam dispensados da referida tributação, que receberão pelo valor declarado.
Os mencionados juros/dividendos complementares, no valor de R$200.445.000,00,
se aprovados:
 beneficiarão os acionistas que se acharem inscritos nos registros da Sociedade em 30.4.2019,
passando as ações a ser negociadas “ex-dividendos/juros sobre o capital próprio” a partir de
2.5.2019;
 serão pagos em 15.5.2019;
 serão computados no cálculo dos dividendos obrigatórios do exercício de 2018 previsto no
Estatuto Social.
A seguir, demonstrativo dos valores pagos e a pagar relativos a 2018:
R$
Valor Pago
Juros sobre o capital próprio declarados em 28.12.2018 e pagos em
31.1.2019
Valores a Pagar
Dividendos complementares propostos a serem pagos em 15.5.2019
Juros sobre o capital próprio complementares propostos a serem pagos
em 15.5.2019
Subtotal Valores a pagar
Total

217.000.000,00
43.215.000,00
157.230.000,00
200.445.000,00
417.445.000,00

A Companhia reitera que os dividendos/juros sobre o capital próprio referentes às
ações custodiadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão serão repassados aos seus titulares pelos
respectivos agentes de custódia.
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