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AVISO AOS ACIONISTAS 
 

SLC AGRÍCOLA S.A. comunica aos Senhores Acionistas que, em Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 30 
de julho de 2020 às 11:00 horas, foi aprovado o pagamento de dividendos às ações que compõem seu Capital 
Social, na forma e valores seguintes: 
 
1. DIVIDENDOS: 
R$ 147.499.548,94 (cento e quarenta e sete milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, quinhentos e 
quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos) correspondendo a 50% do lucro líquido ajustado da 
controladora, respectivo ao exercício de 2019. Deste total R$73.749.774,47 (setenta e três milhões, 
setecentos e quarenta e nove mil, setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), 
correspondendo a 25% do lucro líquido ajustado, já foram distribuídos antecipadamente pelo Conselho de 
Administração em reunião do dia 09 de abril de 2020. Portanto, o montante ainda pendente de distribuição, 
os restantes R$73.749.774,47 (setenta e três milhões, setecentos e quarenta e nove mil, setecentos e setenta 
e quatro reais e quarenta e sete centavos) corresponderão a R$0,393772929 por ação ordinária, excluídas as 
ações em tesouraria. 
 
2. DATA DE PAGAMENTO: 
13 de agosto de 2020 
A distribuição será feita no dia 13 de agosto de 2020, sendo que a partir de 31 de julho de 2020, as ações da 
Companhia serão negociadas no mercado “Ex-Dividendos”. 
  
3. INSTRUÇÕES QUANTO AO CRÉDITO DOS DIVIDENDOS: 
Os acionistas terão seus créditos disponíveis na data do pagamento, de acordo com a sua conta corrente e 
domicílio bancário fornecidos ao Itaú Corretora de Valores S.A. 
 
3.1 ACIONISTAS COM CADASTRO DESATUALIZADO: 
Aos acionistas cujo cadastro não contenha a inscrição do número do CPF/CNPJ ou indicação do 
Banco/Agência e Conta Corrente os dividendos serão creditados a partir do 3º dia útil contado da data da 
solicitação, desde que os interessados providenciem a regularização de seu cadastro, informações através dos 
telefones de atendimento do Banco Itaú S.A., abaixo relacionados, que dispõem de atendimento exclusivo aos 
acionistas. 
 
4. IMPOSTO DE RENDA: 
Não há incidência de Imposto de Renda. 
 
 
 
 
 
 
 



5. LOCAIS DE ATENDIMENTO: 
Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração de valores 
mobiliários: 
 
 
Itaú Escrituração de Ações 
Telefones de Atendimento aos acionistas: 
Telefone: +55 (11) 3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas) 
Telefone: +55 (11) 0800 7209285 (demais localidades) 
O atendimento é feito em dias úteis das 09:00hs às 18:00hs. 
 
 
 

Porto Alegre, 30 de julho de 2020. 
Ivo Marcon Brum 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 



 

                
 

SIC AGRICOLA S.A. 
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Corporate Taxpayer ID (CONJ/MF): 89.096.457/0001-55 
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NOTICE TO SHAREHOLDERS 

 
SLC AGRÍCOLA S.A. hereby informs its Shareholders that the General Shareholders Meeting of July 30, 2020, at 
11 am approved the payment of dividends on the shares comprising its capital stock, in the following terms: 
 
1. DIVIDENDS: 
a) R$ 147,499,548.94 (one hundred and forty-seven million, four hundred and ninety-nine Thousand, five 
hundred and forty eight Reais and ninety four cents) corresponding to 50% of the Parent Company’s adjusted 
net profit as of 2019. From this total R$73,749,774.47 (seventy-three million, seven hundred forty-nine 
thousand, seven hundred seventy-four Reais and forty-seven cents), corresponding to 25% of the Parent 
Company’s adjusted net profit as of 2019 have already been distributed in advance by the Board of Directors 
at a meeting held on April 9, 2020.  Therefore, the amount still pending distribution, the remaining R$ 
73,749,774.47 (seventy-three million, seven hundred and forty-nine thousand, seven hundred and seventy-
four Reais and forty-seven cents) will correspond to R$ 0.393772929 per common share, excluding the shares 
held in treasury. 
 
2. DATE OF PAYMENT: 
August 13, 2020 
The payments will be made on August 13, 2020. The Company’s shares will be traded “ex-dividends” as of July 
31, 2020. 
  

3. INSTRUCTIONS RELATED TO THE PAYMENT OF DIVIDENDS: 
The amounts will be credited to shareholders’ bank accounts on the payment date, according with the 
banking information provided to Itaú Corretora de Valores S.A. 
 
3.1 SHAREHOLDERS WHOSE REGISTRATION DETAILS ARE NOT UPDATED: 
Shareholders whose registration details do not include their individual or corporate taxpayer’s ID (CPF or 
CNPJ, respectively) or data on their Bank/Branch and Current Account will be paid as of the third business day 
following the date on which payment was requested, provided that said shareholders update their 
registration with the Company, information through attendance from Banco Itaú S.A. branches listed below, 
which offer exclusive services to shareholders. 
 
4. INCOME TAX: 
Exempt. 



 
5. SERVICE TO SHAREHOLDERS: 
Indication of the institution hired by the company to provide the registrar service of securities:  
 
Itaú Escrituração de Ações 
Telephones to attend the shareholders: 
Telephone: +55 (11) 3003-9285 (capitals and metropolitan areas) 
Telephone: +55 (11) 0800 7209285 (other locations) 
The service is available on weekdays from 09:00 to 18:00.  
 
 
 

Porto Alegre, July 30, 2020. 
 

Ivo Marcon Brum 
Chief Financial and Investor Relations Officer 


