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1

INTRODUÇÃO

1.1 Esta Política objetiva orientar a conduta da administração da Companhia com relação à
distribuição de lucros e esclarecer, aos acionistas e demais interessados, os critérios e as diretrizes
que a norteiam. Tem como referências a Lei Federal nº 6.404, de 15 de novembro de 1976 (Lei das
Sociedades Anônimas – “LSA”), as diretrizes orientadas pelo Código Brasileiro de Governança
Corporativa (“CBGC”) e as normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).

2

PRINCÍPIOS

2.1 A presente Política visa seguir um índice de payout fixo sobre o lucro líquido ajustado, mas esta
poderá variar em função de fatores específicos do período como: o resultado operacional, a
necessidades de caixa e o cenário e perspectivas macroeconômicas.

3

ATRIBUIÇÃO

3.1 A presente Política se aplica a todos administradores e acionistas da Companhia.

4

APURAÇÃO DE RESULTADOS

4.1 Ao término de cada exercício social, o Conselho de Administração, tendo como base as
demonstrações financeiras do exercício (balanço patrimonial, demonstrações das mutações do
patrimônio líquido, demonstração do resultado do exercício, demonstração do valor adicionado e
demonstrações de fluxos de caixa), elaborará uma proposta de distribuição dos lucros.

5

BASE DE CÁLCULO PARA DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS

5.1 O Lucro Líquido Ajustado é o valor-base sobre o qual o payout incide para o cálculo do valor
distribuído. Nos termos da LSA, o lucro líquido terá os seguintes ajustes para se obter lucro líquido
ajustado (o valor sobre o qual o payout incide para o cálculo dos dividendos pagos):
1.

Em concordância com o art. 193 da LSA, antes de todas as demais destinações, 5%
(cinco por cento) do lucro líquido do exercício deve ser aplicado na Reserva Legal, até
esta atingir 20% (vinte por cento) do Capital Social Realizado.
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2.

6

De acordo com a previsão do art. 195-A da LSA, a Assembleia Geral, por proposta dos
órgãos de administração da Companhia, destinará para a reserva de incentivos fiscais,
a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para
investimentos.

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO

6.1 Ao final de cada exercício, os acionistas da Companhia terão direito a receber um dividendo
mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado do exercício, previsto
nos termos do art. 202 da LSA.
6.2 O restante do lucro líquido ajustado, cuja distribuição não é obrigatória, terá a destinação
aprovada pela Assembleia Geral, de acordo com a proposta submetida pelo Conselho de
Administração.
6.3 A Companhia poderá optar pela distribuição de juros sobre capital próprio como substituto,
parcial ou totalmente, de dividendos.

7

PRESCRIÇÃO DO DIREITO AOS DIVIDENDOS

7.1 Para reclamar dividendos (ou pagamentos de juros sobre capital próprio) referentes às suas
ações, os acionistas têm prazo de 3 (três) anos, contados da data em que os dividendos ou juros
sobre capital próprio tenham sido postos a sua disposição. Após expirado este prazo, o valor dos
dividendos ou juros sobre capital próprio não reclamados reverterão em favor da Companhia.

8

CUSTÓDIA E PAGAMENTO

8.1 Os dividendos e os juros sobre capital próprio serão pagos através da Instituição depositária
das ações de emissão da Companhia – Banco Itaú S.A. (“Banco Itaú”), mediante o crédito
automático para aqueles acionistas que já tenham informado ao Banco Itaú o número do seu
CPF/CNPJ e a respectiva conta bancária.
8.2 Para os acionistas que não tenham feito essa indicação, o Banco Itaú remeterá o respectivo
aviso de pagamento, que deverá ser apresentado em uma de suas agências, junto com as
informações referentes ao assunto, para processamento do respectivo crédito, a partir do 3° dia útil
após a atualização dos dados cadastrais.
8.3 Os acionistas usuários das Custódias Fiduciárias terão sua remuneração creditada conforme
procedimentos definidos pelas Bolsas de Valores.
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8.4 A Companhia divulgará Aviso aos Acionistas, após a Assembleia Geral, indicando a data do
pagamento dos Dividendos e Juros sobre Capital Próprio, bem como os procedimentos para
recebimento dos valores.

9

DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 A Companhia também se reserva ao direito, a qualquer momento, de revisar, modificar, alterar
ou revogar esta Política, especialmente no caso de qualquer alteração essencial ou relevante nas
leis ou aos regulamentos aplicáveis à Companhia.
9.2 Os casos omissos serão decididos pelo Conselho de Administração da Companhia.
9.3 A presente Política de destinação de resultados foi aprovada pelo Conselho de Administração
da Companhia em 26 de julho de 2019, entrando em vigor na data de sua aprovação e vigorando
por prazo indeterminado.

10 ASSINATURAS

Flavio Gurgel Rocha

Élvio Gurgel Rocha

Lisiane Gurgel Rocha

