MAHLE METAL LEVE S.A.
C.N.P.J/MF 60.476.884/0001-87
COMPANHIA ABERTA
AVISO AOS ACIONISTAS
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO

Comunicamos aos Senhores Acionistas que o Conselho de Administração deliberou nesta data a distribuição de juros
sobre o capital próprio, referentes ao período compreendido entre 1 de janeiro à 31 de dezembro de 2020, sendo
distribuídos da seguinte forma:

Juros sobre o capital próprio: no montante bruto de R$ 70.621.261,25 correspondendo a R$ 0,5504020486 por
ação ordinária, com a retenção de 15% (quinze por cento) de Imposto de Renda na Fonte, resultando em que o valor
líquido dos juros sobre o capital próprio seja de R$ 0,4678417413 por ação ordinária, exceto para os acionistas que
apresentarem até a data de 6 de janeiro de 2021, na sede da Companhia, documentação comprobatória (cópia
autenticada), de sua condição de imune, não tributada (Lei nº 9.532/97), ou a opção pelo regime especial de
tributação. Os juros sobre o capital próprio serão pagos em 28 de maio de 2021, levando em consideração a posição
acionária de 4 de janeiro de 2021.

Data “Ex-juros sobre o capital próprio”: a partir de 5 de janeiro de 2021, as ações de emissão da Companhia
serão negociadas “ex” juros sobre o capital próprio.

LOCAL DE ATENDIMENTO
Caso você seja correntista do Itaú, para consultar basta acessar sua conta no www.itau.com.br. No Menu Conta Corrente está
disponível o Informe de Rendimentos e no Menu Investimentos as demais consultas de suas Ações Escrituradas pelo Itaú. Tudo
simples e seguro. Para esclarecer dúvidas ou ter mais informações, ligue para 3003-9285 capital e regiões metropolitanas e 0800
720 9285 demais regiões. O horário de atendimento é em dias úteis das 9h às 18h. Caso prefira, você pode ir até uma das
agências especializadas do Itaú:

São Paulo-SP – Rua XV de Novembro, 318, térreo,

Curitiba-PR – Rua João Negrão, 65

Rio de Janeiro-RJ – Av. Almirante Barroso, 52 - 2º andar

Brasília-DF – SCS Quadra 3, Ed.Dona Ângela, térreo

Porto Alegre-RS – R. Sete de Setembro, 1069 - 3º andar

Mogi Guaçu, 28 de dezembro de 2020.

Sergio Pancini de Sá
Diretor de Relações com Investidores

