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. (B3: SULA11) (“Companhia” ou “SulAmérica”) comunica aos seus
acionistas que, conforme deliberação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária,
realizadas cumulativamente em 29.03.2018, dará início, a partir do dia 18.04.2018, ao
pagamento do saldo do dividendo obrigatório relativo ao exercício social encerrado em
31.12.2017, no valor de R$63.500.155,55, a ser pago à razão de R$0,054697809761728
por ação ordinária ou preferencial

da Companhia não representada por

unit, e

R$0,164093429285185 por cada unit. Farão jus ao recebimento dos dividendos os
acionistas titulares de ações na posição acionária final do dia 29.03.2018. Esclarece, por
fim, que as ações e as units passarão a ser negociadas “ex-dividendos” a partir de
30.03.2018, inclusive.
A Companhia informa ainda o pagamento, a partir de 18.04.2018, dos Juros Sobre Capital
Próprio (“JCP”) aprovados na reunião do Conselho de Administração da Companhia de
22.12.2017,

no

montante

R$0,1205933009170620

por

bruto
ação

de

ordinária

R$140.000.000,00,
ou

preferencial

correspondente
da

Companhia

a
não

representada por unit, e R$0,3617799027511850 por unit. A posição acionária considerada
para o direito ao recebimento dos JCP foi a de 28.12.2017, tendo as ações e as units se
tornado “ex-JCP” a partir de 29.12.2017, inclusive, conforme Aviso aos Acionistas
publicado em 26.12.2017. 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 30.12.2017.
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.
.

Rio de Janeiro (RJ): Av. Almirante Barroso, 52 - 2º andar, Centro.

.

São Paulo (SP): Rua Boa Vista 176, 1º subsolo, Centro.

Rio de Janeiro, 29 de março de 2018. A Administração.

