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Companhia aberta 

 

 
AVISO AOS ACIONISTAS 

 
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 

 
 
Comunicamos aos senhores acionistas do Atacadão S.A. (B3: CRFB3) (“Grupo Carrefour 

Brasil” ou “Companhia”) que, na Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, 

foi aprovado o pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas da Companhia, no 

valor bruto de R$ 482.000.000,00 (quatrocentos e oitenta e dois milhões de reais), 

equivalente ao valor de R$ 0,242818828 por ação em circulação, em duas parcelas de igual 

valor cada, no montante bruto de R$ 241.000.000,00 (duzentos e quarenta e um milhões de 

reais), equivalente ao valor de R$ 0,121409414 por ação em circulação. 

  

O pagamento de juros sobre capital próprio será efetuado de acordo com os seguintes 

termos: 

 

1. farão jus ao pagamento os acionistas constantes da posição acionária da Companhia 

em 21 de agosto de 2020, sendo que a partir de 24 de agosto de 2020  as ações 

serão negociadas na bolsa de valores “ex-direito” aos juros sobre capital próprio; 

 

2. o pagamento da primeira parcela ocorrerá no dia 25 de setembro de 2020, e o 

pagamento da segunda parcela ocorrerá no dia 23 de novembro de 2020,  na 

proporção da participação de cada acionista, com retenção do Imposto de Renda na 

fonte, exceto para os acionistas comprovadamente imunes ou isentos; 

 

3. o valor bruto por ação dos juros sobre capital próprio poderá ser modificado em razão 

das variações na quantidade de ações decorrentes de emissões de ações ou 

negociações com as próprias ações pela Companhia, incluindo, entre outras, aquelas 

decorrentes de exercícios de opções de compra de ações. 

 

A ata da Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data será arquivada na sede 

da Companhia e disponibilizada nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 

(www.b3.com.br), bem como no site da Companhia (www.grupocarrefourbrasil.com.br). 

 

 

São Paulo, 27 de julho de 2020. 

 

Atacadão S.A. 

Sébastien Durchon 

Diretor Vice-Presidente de Finanças e Diretor de Relações com Investidores  

Grupo Carrefour Brasil 
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