SUL AMÉRICA S.A.
CNPJ/MF nº 29.978.814/0001-87
NIRE 3330003299-1
Companhia Aberta de Capital Autorizado
AVISO AOS ACIONISTAS
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
Sul América S.A. (BM&FBovespa: SULA11) (“Companhia” ou “SulAmérica”) comunica aos
seus acionistas que, conforme deliberação da Assembleia Geral Ordinária de 30.03.2016, a
partir do dia 18.04.2016 dará início ao pagamento dos dividendos relativos ao exercício
social encerrado em 31.12.2015, no valor de R$80.365.932,50, a serem pagos à razão de
R$0,0801582249844141

por

ação

ordinária

ou

preferencial

da

Companhia

não

representada por unit, e R$0,2404746749532420 por cada unit. Farão jus ao recebimento
dos dividendos os acionistas que se acharem inscritos nos registros da Companhia em
30.03.2016. Esclarece, por fim, que as ações passarão a ser negociadas “ex-dividendos” a
partir de 31.03.2016.
A Companhia informa ainda o pagamento, a partir de 18.04.2016, dos Juros Sobre Capital
Próprio (“JCP”) aprovados na Reunião do Conselho de Administração de 16.12.2015, no
montante bruto de R$70.000.000,00, correspondente a R$0,0698162866102906 por ação
ordinária ou preferencial da Companhia, e R$0,2094488598308720 por unit. A posição
acionária considerada para o direito ao recebimento dos JCP foi a de 16.12.2015, tendo
ficado as ações “Ex-JCP” a partir de 17.12.2015, inclusive, conforme Aviso aos Acionistas
publicado em 17.12.2015. Aos referidos JCP será aplicada a retenção do Imposto de Renda
na Fonte (“IRRF”), exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou imunes, na
forma da legislação aplicável, que apresentaram a documentação comprobatória de sua
situação fiscal na sede da Companhia até o dia 22.12.2015.
Para quaisquer informações e/ou esclarecimentos os acionistas deverão procurar as
agências do Itaú Unibanco abaixo indicadas e as demais autorizadas a prestar serviços aos
acionistas, em horário bancário.
.
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Rio de Janeiro, 30 de março de 2016. A Administração.

