COMPANHIA ABERTA
CNPJ nº 78.876.950/0001-71
BLUMENAU – SANTA CATARINA
FATO RELEVANTE
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
Comunicamos aos Senhores Acionistas que o Conselho de Administração em reunião
realizada em 14/06/2013, aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio, no montante
de R$ 19.259.508,88 (dezenove milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e oito
reais e oitenta e oito centavos), correspondente a R$ 0,117 por ação.
Haverá retenção do imposto de renda na fonte de acordo com a legislação vigente, exceto
para os acionistas dispensados da referida tributação.
O pagamento será efetuado em 28/06/2013, utilizando como base de cálculo a posição
acionária de 14/06/2013. As ações da Companhia serão negociadas na condição “ex” juros
sobre o capital próprio, a partir de 17/06/2013.
Os acionistas terão seus créditos disponíveis de acordo com o domicílio bancário fornecido
ao Banco Itaú S.A. – Instituição Depositária de Ações, a partir da data de início da
distribuição deste direito. Para os acionistas cujos cadastros não contenham a inscrição do
número do CPF/CNPJ ou a indicação de “Banco/Agência/Conta Corrente”, os juros sobre o
capital próprio somente serão creditados a partir do 3º dia útil, contado da data da
atualização cadastral nos arquivos eletrônicos do Banco Itaú S.A., que poderá ser efetuada
através de qualquer agência da rede ou através de correspondência dirigida à
Superintendência de Serviços para Empresas – Avenida Engenheiro Armando de Arruda
Pereira, 707, - 9° andar - Torre Eudoro Villela – Jabaquara - CEP 04344-902 – São Paulo –
SP. Os acionistas usuários das custódias fiduciárias terão os juros sobre o capital próprio
creditados conforme procedimentos adotados pelas Bolsas de Valores.
Locais de atendimento - Nas agências do Banco Itaú, abaixo relacionadas e nas demais
agências autorizadas a prestarem serviços aos acionistas, no horário bancário:
São Paulo - Rua Boa Vista, 180 – Subsolo
Rio de Janeiro - Rua 7 de Setembro, 99 – Subsolo
Belo Horizonte - Av. João Pinheiro, 195 – Mezanino
Porto Alegre - Rua 7 de Setembro, 746 – Sobreloja
Curitiba - Rua João Negrão, 65
Salvador - Av. Estados Unidos, 50 – 2º andar
Brasília - SCS Quadra 3 - Ed. Dnª. Angela – Térreo

Blumenau, 14 de junho de 2013.
Frederico de Aguiar Oldani
Diretor De Finanças e de Relações com Investidores

