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AVISO AOS ACIONISTAS
Pagamento de Juros sobre Capital Próprio (“JCP”) e Dividendos
São Paulo, 14 de março de 2019 – Comunicamos aos Srs. Acionistas que, conforme deliberado pelo Conselho de
Administração nesta data, serão pagos, a partir de 28 de março de 2019, Juros sobre Capital Próprio (JCP) e
dividendos no montante de R$137.500.000,00, dos quais R$37.500.000,00 são dividendos referentes à quarta e
última parcela remanescente do montante de R$150.000.000,00 aprovado pelo Conselho de Administração em 13
de março de 2018 e R$100.000.000,00 a título de JCP referentes ao exercício social de 2019, conforme instruções
abaixo:
1. O pagamento do valor total de R$137.500.000,00 corresponde ao valor bruto de R$0,95368556 por ação,
dos quais R$0,26009606 correspondem ao valor de R$37.500.000,00 pagos a título de dividendos e
R$0,69358950 ao montante de R$100.000.000,00 pagos na forma de JCP.
2. Em relação ao montante pago na forma de JCP, será retido o equivalente a 15% (quinze por cento) a título
de imposto de renda retido na fonte, resultando no valor líquido de R$0,58955108 por ação, sendo que os
acionistas comprovadamente isentos ou imunes na forma da legislação aplicável farão jus ao citado valor
bruto de R$0,69358950 por ação.
3. Os acionistas terão seus créditos disponíveis a partir de 28 de março de 2019, de acordo com a conta
corrente e domicílio bancário, fornecidos ao Banco Bradesco S.A., instituição depositária das ações. As
ações da Companhia serão negociadas “ex juros sobre capital próprio/dividendos” a partir de 20 de março
de 2019.
4. Aos acionistas em cujos cadastros não constem o nº do CPF/CNPJ, a indicação de banco/agência e o
número da conta corrente, o dividendo será creditado nos 5 dias úteis seguintes à devida regularização do
cadastro junto a qualquer agência do Banco Bradesco S.A.
5. Os dividendos e os JCP não reclamados no prazo de 3 anos, a contar da data de início do pagamento,
estarão prescritos e serão revertidos a favor da empresa (Lei nº 6.404/76, Artigo nº 287, Inciso II, item a).

Thiago Fontoura Struminski
Vice Presidente de Finanças, Administração e Controles
Diretor de Relações com Investidores
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NOTICE TO SHAREHOLDERS
Payment of Interest on Equity (“IoE”) and Dividends
São Paulo, March 14, 2019 – We hereby inform our Shareholders that the board meeting approved today the
payment as of March 28, 2019 of interest on equity and dividends amounting to R$137,500,000.00, comprised of
dividends of R$37,500,000.00 related to the fourth and last installment of the amount of R$150,000,000.00
approved by the board of directors in March 13, 2018 and R$100,000,000.00 in interest on equity related to fiscal
year of 2019, as follows:
1. Total payment of R$137,500,000.00 corresponds to the gross amount of R$0.95368556 per share,
comprised of R$0.26009606 per share related to dividends of R$37,500,000.00 and interest on equity of
R$0.69358950 per share, related to interest on equity of R$100,000,000.00.
2. Regarding interest on equity, there is a withholding of 15% (fifteen percent), resulting in net interest of
R$0.58955108 per share. Shareholders who are immune or exempt, pursuant to the current law, will
receive the gross value of R 0.69358950 per share.
3. The credits will be available to shareholders as of March 28, 2019, based on the checking account number
and bank information provided to Banco Bradesco S.A., the shares’ depository institution. The Company’s
shares will be traded “ex-interest on equity/dividends” as of March 20, 2019.
4. In case of shareholders whose records do not include individual taxpayers’ number (CPF)/corporate
taxpayers’ number (CNPJ), bank, branch and checking account information, dividends will be credited
within five business days following the record regularization with any branch of Banco Bradesco S.A.
5. Dividends and IoE not claimed within three years as of the beginning of the payment will be time-barred
and reversed to the company (Law 6,404/76, article 287, item II-a).
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Investor Relations Officer
IR Contacts:
Telephone: + 55 (11) 2763-7844
E-mail: dri@tupy.com.br
Website: www.tupy.com.br/ir

