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NIRE: 42 3 0000515-1
AVISO AOS ACIONISTAS
A Döhler S.A. (“Companhia”), por meio do presente comunicado, informa aos
Srs. Acionistas que, em reunião do Conselho de Administração da Companhia ocorrida
em 27 de novembro de 2020, restou aprovado o pagamento de Juros Sobre o Capital
Próprio (“JCP”), referente ao exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de
2020, no montante total de R$ 22.006.937,91 (vinte e dois milhões seis mil
novecentos e trinta e sete reais e noventa e um centavos), sendo que os detentores de
ações ordinárias receberão o importe de R$ 0,283000 (zero virgula dois oito três
centavos) por ação e os detentores de ações preferenciais o montante de R$ 0,311300
(zero virgula três um um três centavos) por ação.
Com relação à efetivação do pagamento dos JCP, destacamos que: (i) haverá
retenção de 15% (quinze por cento) de imposto de renda na fonte, exceto para os
acionistas que sejam comprovadamente imunes, isentos ou não tributados, nos termos
da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995; (ii) o crédito correspondente será
efetivado nos registros contábeis da Companhia em 30 de novembro de 2020, de
forma individualizada a cada acionista, com base na posição acionária de 03 de
dezembro de 2020, razão pela qual as ações nominativas a partir de 04 de dezembro
de 2020 passarão a ser negociadas em Bolsas de Valores ex-juros; (iii) o pagamento
será realizado, sem atualização monetária, em data a ser definida em Assembleia
Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social que se encerrará em 31 de
dezembro 2020, sendo recomendado pelos Conselheiros que este pagamento seja feito
no prazo de até 30 (trinta) dias após a realização da referida Assembleia, como forma
de amortização do dividendo obrigatório; e (iv) os respectivos valores serão
disponibilizados nas contas correntes indicadas pelos Srs. Acionistas ao Banco
Bradesco S/A (“Bradesco”), sendo que, na hipótese de não ter havido tal indicação de
conta corrente, o Bradesco, na posição de instituição financeira depositária, enviará a
respectiva comunicação contendo informações e instruções para a efetivação do
pagamento.
Para maiores informações, favor contatar a área de Relações com Investidores
da Companhia.

Joinville-SC, 30 de novembro de 2020

César Pereira Döhler
Diretor de Relações com Investidores

