SUL AMÉRICA S.A.
CNPJ/MF nº 29.978.814/0001-87
NIRE 3330003299-1
Companhia Aberta de Capital Autorizado
AVISO AOS ACIONISTAS
Sul América S.A. (BM&FBovespa: SULA11) (“Companhia” ou “SulAmérica”) comunica aos
seus

acionistas

que,

conforme

deliberação

das

Assembleias

Gerais

Ordinária

e

Extraordinária, realizadas cumulativamente em 29.03.2017, dará início, a partir do dia
18.04.2017, ao pagamento dos dividendos relativos ao exercício social encerrado em
31.12.2016,

no

valor

R$0,0803632874789384

de
por

R$80.706.529,45,
ação

ordinária

a

ou

serem

pagos

preferencial

da

à

razão

Companhia

de
não

representada por unit, e R$0,2410898624368150 por cada unit. Farão jus ao recebimento
dos dividendos os acionistas titulares de ações na posição acionária final do dia
29.03.2017. Esclarece, por fim, que as ações e as units passarão a ser negociadas “exdividendos” a partir de 30.03.2017, inclusive.
A Companhia informa ainda o pagamento, a partir de 18.04.2017, dos Juros Sobre Capital
Próprio (“JCP”) aprovados na Reunião do Conselho de Administração de 21.12.2016, no
montante bruto de R$98.000.000,00, correspondente a R$0,0975832095238894 por ação
ordinária ou preferencial da Companhia, e R$0,2927496285716680 por unit. A posição
acionária considerada para o direito ao recebimento dos JCP foi a de 26.12.2016, tendo as
ações e as units tornado-se “Ex-JCP” a partir de 27.12.2016, inclusive, conforme Aviso aos
Acionistas publicado em 22.12.2016. Aos referidos JCP foi 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 30.12.2016.
Foi aprovado ainda, nas referidas Assembleias, o aumento do capital social da Companhia,
mediante capitalização de parte do saldo da conta de Reserva Estatutária no valor de
R$1.000.000.000,00. Em razão da capitalização, foram emitidas 160.256.410 novas ações
sem valor nominal, sendo 80.325.729 ações ordinárias e 79.930.681 ações preferenciais,
atribuindo-se aos acionistas, a título de bonificação, 15,6775141 novas ações ordinárias
para cada lote de 100 ações ordinárias e 15,6775141 novas ações preferenciais para cada
lote de 100 ações preferenciais detidas em 29.03.2017, sendo, quando aplicável, as ações
decorrentes da bonificação automaticamente constituídas em units, guardada a proporção
de 1 ação ordinária e 2 ações preferenciais por unit. Dessa forma, o capital social da
Companhia passa a ser de R$3.319.882.346,85, dividido em 1.182.461.903 ações, sendo
592.688.393 ações ordinárias e 589.773.510 ações preferenciais, todas nominativas e sem
valor nominal.
A companhia destaca que: (i) tem direito à bonificação os acionistas titulares de ações na
posição acionária

final

do dia

29.03.2017;

(ii)

ações emitidas

tem

as mesmas

características e conferem a seus titulares os mesmos direitos conferidos em seu Estatuto
Social e na legislação aplicável às ações da mesma espécie de emissão da Companhia,
participando integralmente das distribuições futuras relativas aos resultados do exercício

em curso; (iii) a data prevista para o crédito das ações decorrentes da bonificação aos
acionistas é 04.04.2017; (iv) a bonificação é realizada em números inteiros, podendo os
acionistas, no período compreendido entre 30.03.2017 a 05.05.2017, mediante negociação
privada ou através de sociedades corretoras de sua livre escolha autorizadas a operar pela
BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, transferir os direitos às
frações de ação a que fizerem jus, de modo a formar ações inteiras. Esgotado o prazo
acima, as frações das ações serão vendidas em leilão a ser realizado na BM&FBOVESPA
S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, dividindo-se o produto da venda,
proporcionalmente, pelos titulares das referidas frações, nos termos do §3º do art. 169 da
Lei nº 6.404/76; e (v) para fins do disposto no art. 58, §1º da Instrução Normativa RFB nº
1.585/15, o custo unitário atribuído às ações ora emitidas é de R$6,24 por ação.
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, 29 de março de 2017. A Administração.

