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Aviso aos Acionistas - Antecipação de Pagamento de Dividendos
PBG S.A. (“Companhia”) comunica aos acionistas e ao mercado em geral que realizará a
antecipação do pagamento de dividendos, conforme aprovado na Reunião do Conselho de
Administração da Companhia, realizada na data de hoje, no valor de R$ 80.870.077,80,
equivalente a R$ 0,5736 por ação, a ser calculado com base na posição detida pelos
acionistas em 19 de novembro de 2021, sendo as ações negociadas “ex” dividendos a partir
de 22 de novembro de 2021. O pagamento será realizado no dia 30 de novembro de 2021.
Os proventos não requeridos no prazo de três anos, a contar da data de pagamento,
prescreverão e reverterão em favor da sociedade (Lei 6.404/76, art. 287º, inciso II, item a).
Os pagamentos serão feitos pela instituição depositária das ações, Itaú Corretora de Valores
S.A., mediante crédito automático para aqueles acionistas que tenham informado o número
da sua inscrição no CPF/CNPJ e a respectiva conta bancária. Tais informações devem ser
fornecidas por meio do Investfone – Central de atendimento a acionistas. O processamento
do respectivo crédito ocorrerá a partir do 3º dia útil após a atualização dos dados cadastrais.
Informações adicionais poderão ser obtidas no Investfone – Central de atendimento a
acionistas pelos telefones: Capital e regiões metropolitanas: 3003-9285. Demais regiões:
0800-720-9285 – em dias úteis, das 09h às 18h.

Tijucas, 10 de novembro de 2021.
Ronei Gomes
Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores
dri@portobello.com.br
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Notice to Shareholders – Anticipation of Dividends Payment
PBG S.A. ("Company") informs its shareholders and the market in general that it will proceed
with a dividend payment anticipation, as approved at the Company's Board of Directors'
meeting occured today, in the amount of R$ 80,870,077.80, corresponding to R$ 0.5736
per share, to be calculated based on the positions held by shareholders on November 19th,
2021, with shares started being traded "ex" dividends on November 22nd, 2021. Payment will
be made on November 30th, 2021.
Proceeds not required within a period of three years, counting from the payment date, will
prescribe and revert in favor of the company (Brazilian Corporate Law 6.404/76, art. 287,
item II a).
Tijucas, November 10th, 2021
Ronei Gomes
Chief Financial and Investor Relations Officer
dri@portobello.com.br

