ATACADÃO S.A.
CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09
Companhia aberta

AVISO AOS ACIONISTAS
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO E INFORMAÇÕES SOBRE OS
DIVIDENDOS APROVADOS NA AGOE DE 2021
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$ 175.000.000,00, equivalente ao valor de R$ 0,088148225 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 18 de junho de 2021, sendo que a partir de 21 de junho de 2021 (inclusive) as
ações serão negociadas na bolsa de valores “ex-direito” aos juros sobre capital
próprio;
2. o pagamento será realizado em uma única parcela, no dia 24 de junho de 2021, na
proporção da participação de cada acionista, com retenção do Imposto de Renda na
fonte, exceto para os acionistas comprovadamente imunes ou isentos; e
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.
Em relação ao Aviso aos Acionistas divulgado pela Companhia em 13 de abril de 2021, vimos
comunicar aos senhores acionistas: (i) a modificação do valor por ação dos dividendos
aprovados, de R$ 0,382372952 para R$ 0,382361396 por ação de emissão da Companhia,
mantendo-se o montante total de dividendos a serem distribuídos de R$759.099.167,86,
tendo em vista a variação na quantidade de ações emitidas pela Companhia em decorrência
dos exercícios de opções de compra de ações, no âmbito do Plano de Opção de Compra de
Ações da Companhia (Outorga Única); e (ii) que os referidos dividendos serão pagos pela
Companhia, em uma única parcela, no dia 24 de junho de 2021, na proporção da
participação de cada acionista, observando-se a data de corte da base acionária e demais
condições mencionadas no Aviso aos Acionistas publicado em 13 de abril de 2021.
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