
 

 

 
 

 

Aviso aos Acionistas 

Distribuição de Dividendos 

 

A CIELO S.A. (“Companhia”) (B3: CIEL3 / OTCQX: CIOXY) comunica aos Senhores Acionistas que o Conselho 

de Administração aprovou, ad referendum Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada para 

a aprovação do resultado do exercício social de 2019, a distribuição de Dividendos no montante de R$ 

216.973.214,40 (duzentos e dezesseis milhões, novecentos e setenta e três mil, duzentos e catorze reais 

e quarenta centavos) relativos ao 1º trimestre de 2019.  

 

Os Dividendos serão pagos com base na posição acionária de 21 de junho de 2019, e as ações serão 

negociadas “ex dividendos” a partir de 24 de junho de 2019, inclusive. O valor por ação estimado é de  

R$ 0,07995902512 e poderá sofrer alterações em razão de negociações com ações em tesouraria pela 

Companhia, incluindo alienações para o cumprimento do programa de opções e ações restritas. O valor 

final a ser pago por ação será informado no dia 21 de junho de 2019. 

 

O pagamento ocorrerá em 27 de junho de 2019, sendo que não farão jus as ações mantidas em tesouraria, 

e, juntamente com o montante a ser pago de juros sobre capital próprio, conforme Aviso aos Acionistas 

divulgado em 20 de março de 2019, serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório referente ao 

exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. 

 

O pagamento ocorrerá por meio da instituição depositária das ações – Banco Bradesco S.A. (“Banco 

Bradesco”), mediante crédito automático para acionistas correntistas e acionistas que já tenham 

informado ao Banco Bradesco o número de seu CPF ou CNPJ e a respectiva conta bancária. Os acionistas 

que não tenham feito essa indicação deverão se dirigir a uma agência do Banco Bradesco para atualização 

dos dados cadastrais. Informamos que os acionistas detentores de ações custodiadas na B3 S.A. – Brasil, 

Bolsa, Balcão, receberão os Proventos por intermédio de seus agentes de custódia e os acionistas 

detentores de ADRs (American Depositary Receipts) receberão os Proventos por meio do Deutsche Bank 

Trust Company Americas, instituição depositária contratada. 

 

Barueri, 23 de abril de 2019. 

 

 

GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DE SOUSA 

Vice-Presidente Executivo de Finanças e Diretor de Relações com Investidores 

 



 

 

 
 

 

Notice to the Shareholders 

Distribution of Dividends 

 

CIELO S.A. (“Company”) (B3: CIEL3 / OTCQX: CIOXY) announces to shareholders that the Board of Directors 

approved, ad referendum of the Annual Shareholders’ Meeting, the results for the fiscal year of 2019, a 

distribution of two hundred and sixteen million, nine hundred and seventy-three thousand, two hundred 

and fourteen reais and forty cents (R$ 216,973,214.40), as dividends related to the first quarter of 2019.  

 
Dividends will be paid based on the shareholder position of June 21, 2019 and the shares will be traded 
“ex dividends” as of June 24, 2019, including this date. The estimated amount per share is R$ 
0.07995902512, and may suffer changes due to trades of the Company’s treasury shares, including 
disposals in order to comply with the Company’s restricted stock option program. The final amount per 
share will be reported on June 21, 2019. 

 

The payment will be made on June 27, 2019 and shares held in treasury will not be entitled to such 

payment. Together with the amount to be paid as interest on shareholders’ equity, in accordance with 

Notice to the Shareholders disclosed on March 20, 2019, the amounts will be deducted from the 

mandatory minimum dividend for the fiscal year to be ended December 31, 2019. 

 

Payment will be made through the Company's depository institution - Banco Bradesco S.A. (“Banco 

Bradesco”), for the shareholders who hold an account with the bank and the shareholders who have 

already informed Banco Bradesco the number of their individual (CPF) or corporate (CNPJ) taxpayer ID 

and their respective bank account number. Shareholders who have not provided their bank information 

should go to a branch of Banco Bradesco to update their record. Please be advised that the shareholders 

with shares held in custody with B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão will receive the Interest on Equity through 

their custody agents and the holders of ADRs (American Depositary Receipts) will receive the Interest on 

Equity through Deutsche Bank Trust Company Americas, the contracted depository institution. 

 

Barueri, April 23, 2019. 

 

 

GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DE SOUSA 

Chief Financial and Investor Relations Officer 

 


