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Aviso aos Acionistas

Assunto: Proposta para Aumento do Capital Social com Bonificação de Ações

A Dohler S.A. ("Companhia"), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, em cumprimento ao
disposto no Art. 30 da Instrução CVM 480/09, que o Conselho de Administração da Companhia, em reunião
realizada no dia 19 de junho de 2020, deliberou submeter à apreciação dos acionistas na Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária convocada para o dia 24 de julho de 2020 (“AGO/E”), a proposta para aumento
do capital social da Companhia dos atuais R$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais) para R$
225.000.000,00 (duzentos e vinte cinco milhões de reais), mediante a capitalização da Reserva de
Subvenção para Investimento no valor de R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) (“Aumento
do Capital Social”), tal como pormenorizado na Proposta da Administração disponibilizada na presente data
(24 de junho de 2020).

O Conselho de Administração da Companhia entende que o Aumento do Capital Social a ser deliberado na
AGO/E justifica-se (i) em razão da adequação das contas de reservas da Companhia aos limites estipulados;
e (ii) como forma de, mediante bonificação, aumentar a liquidez das ações da Companhia no mercado.

Cabe destacar que o Aumento do Capital Social gerará a emissão total de 15.129.057 (quinze milhões,
cento e vinte e nove mil e cinquenta e sete) ações (“Novas Ações”), divididas em 10.893.564 (dez milhões,
oitocentas e noventa e três mil, quinhentas e sessenta e quatro) ações ordinárias nominativas e 4.235.493
(quatro milhões, duzentas e trinta e cinco mil, quatrocentas e noventa e três) ações preferenciais
nominativas, representando um aumento de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o total de ações.

As Novas Ações serão distribuídas gratuitamente aos acionistas, a título de bonificação, na proporção do
número e espécie de ações que possuírem. Deste modo, caso a proposta para Aumento do Capital Social
seja aprovada, (i) os acionistas receberão, a título de bonificação, 25 (vinte e cinco) novas ações para cada
grupo de 100 (cem) ações já titularizadas na data de realização da AGO/E; e (ii) as Novas Ações serão
negociadas na B3, “ex-direito” à bonificação, a partir de 30 de julho de 2020.

Adicionalmente, as Novas Ações: (i) terão custo unitário de R$ 2,9744 (dois reais e nove mil, setecentos e
quarenta e quatro décimos de milésimo), para fins do disposto no artigo 10 da Lei 9.249/1995; (ii) farão jus
integralmente aos direitos que vierem a ser atribuídos a partir do exercício social de 2020, não tendo
qualquer direito referente ao exercício social de 2019; (iii) serão incluídas na posição dos acionistas a partir
de 30 de julho de 2020, estando disponíveis em 03 de agosto de 2020; (iv) terão os mesmos direitos
conferidos pelo estatuto social da Companhia e pela legislação aplicável, às ações já existentes; e (v) em
relação às ações que não puderem ser atribuídas por inteiro a cada acionista, a bonificação será efetuada
sempre em número inteiro, cujo critério de arredondamento das frações será para cima, sendo a diferença
assumida pelos acionistas controladores.

Para maiores informações, favor contatar a área de Relações com Investidores da Companhia.

Joinville/SC, 24 de junho de 2020

César Döhler
Diretor de Relações com Investidores

