PBG S.A
Companhia Aberta
CNPJ 83.475.913/0001-91

AVISO AOS ACIONISTAS
Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio
Tijucas (SC), 02 de abril de 2019 – A PBG S/A (BM&FBOVESPA: PTBL3), avisa aos Senhores
Acionistas e ao mercado em geral, em complementação ao que fora deliberado em Assembleia Geral
Ordinária, que a posição acionária para o pagamento de dividendos mínimos obrigatórios será a do dia
5 de abril de 2019. A partir do dia 8 de abril de 2019 os papéis serão negociados como ex-dividendos e
ex-juros sobre capital próprio.
O saldo aprovado líquido para pagamento é de R$ 22.969.341,84, correspondente a R$ 0,14492748291
por ação ordinária. O pagamento será efetuado no dia 30 de abril de 2019, da seguinte forma:
• Dividendos no montante de R$ 12.715.723,91, correspondente ao valor R$ 0,0802312000 por ação
ordinária.
• Juros sobre capital próprio no valor liquido de imposto de R$ 10.253.617,93, sendo R$
0,064696282860 por ação ordinária. Estima-se o valor do imposto de renda em R$ 1.583.964,35, o que
perfaz o valor bruto de R$ 11.837.578,33, correspondente ao valor R$ 0,0746904511 por ação ordinária.
A forma de pagamento não importará na redução do valor de dividendos mínimos obrigatórios,
conforme Deliberação CVM nº 207/1996, inciso V. Sobre este valor é devida a retenção de 15% (quinze
por cento) de Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme a Lei nº 9.249/95, artigo 9.
A PBG S/A, através de sua equipe de Relações com Investidores, está à disposição para eventuais
esclarecimentos.
John Suzuki
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
PBG S/A

PBG S.A
Companhia Aberta
CNPJ 83.475.913/0001-91

NOTICE THE SHAREHOLDERS
Payment of dividends and interest on shareholders’ equity
Tijucas (SC), April

02, 2019 - PBG S/A (BM&FBOVESPA:

PTBL3), hereby informs the

Shareholders and the market in general that, in addition to what was decided at the Annual
Shareholders' Meeting, the shareholding position for the payment of mandatory minimum dividends will
be that as at April 5, 2019. April 8, 2019 will be the “ex-dividends” and “ex-interest on shareholders'
equity” date.
The balance approved liquid for payment is R$ 22,969,341.84, corresponding to R$ 0.14492748291 per
common share. The payout will be made on April 30, 2019, as follows:
• Dividends in the amount of R$ 12,715,723.91, at R$ 0.0802312000 per common share.
• Interest on shareholders' equity in the net tax amount of R$ 10,253,617.93, at R$ 0.064696282860 per
common share. The amount of income tax is estimated at R$ 1,583,964.35, for a gross amount of R$
11,837,578.33, corresponding to R$ 0.0746904511 per common share.
The payment method shall not result in a reduction of the mandatory minimum dividend amount,
pursuant to CVM Decision No. 207/1996, item V. On this amount is due withholding of 15% (fifteen
percent) of Withheld Income Tax, pursuant to Law 9.249/95, article 9.
PBG S/A, through its Investor Relations team, is available for any clarifications.

John Suzuki
CFO and Investor Relations Officer
PBG S/A

