MAHLE METAL LEVE S.A.
C.N.P.J/MF 60.476.884/0001-87
COMPANHIA ABERTA

AVISO AOS ACIONISTAS
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS COMPLEMENTARES

Comunicamos aos Senhores Acionistas que a Assembleia Geral de Acionistas deliberou nesta data o pagamento de
dividendos complementares referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, sendo distribuídos
da seguinte forma:
Dividendos Complementares: no montante de R$ 48.580.746,25, correspondendo a R$ 0,3786245358 por ação
ordinária. Os dividendos serão pagos em 28 de maio de 2021, sem retenção do Imposto de Renda na Fonte, nos
termos da Lei 9.249/95, artigo 10, levando em consideração a posição acionária em 29 de abril de 2021.
Data “Ex-Proventos”: a partir de 30 de abril de 2021 as ações de emissão da Companhia serão negociadas “ex”
dividendos.

Atendimento aos Acionistas:
O Banco Itaú, que é o banco escriturador das ações da MAHLE Metal Leve S.A., é responsável pelo atendimento aos
acionistas da MAHLE Metal Leve S.A. Desta forma, para esclarecer dúvidas, obter informações ou utilizar os serviços
do Escriturador, entre em contato, em dias úteis das 9h às 18h, pelos telefones:
i.

Se você é correntista Itaú, ligue: 4004-4828 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800 970 4828, para
demais regiões. Neste acesso serão necessários sua senha eletrônica e iToken, selecione as opções 3, 6 e
3.

ii.

Se você não é correntista, ligue: 3003-9285 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800 720 9285 para as
demais regiões.

Mogi Guaçu, 29 de abril de 2021.
Sergio Pancini de Sá
Diretor de Relações com Investidores

MAHLE METAL LEVE S.A.
FEDERAL CORPORATE TAXPAYER REGISTRATION NUMBER
C.N.P.J/MF 60.476.884/0001-87
PUBLICLY-HELD COMPANY

ANNOUNCEMENT TO SHAREHOLDERS
PAYMENT OF SUPPLEMENTARY DIVIDENDS

We inform to the Company’s Shareholders that the Annual General Meeting deliberated on this date the payment of
supplementary cash dividends, regarding the fiscal year ended on December 31, 2020, being distributed as the
following terms:
Dividends: in the amount of R$ 48,580,746.25, corresponding to R$ 0.3786245358 per ordinary share. The dividends
shall be paid on May 28, 2021, not subject to withholding income tax, in accordance with the Law 9,249/95, article 10,
considering the record date, that is, April 29, 2021.
Date “Ex- dividends”: as from April 30, 2021 the Company shares shall be traded “ex dividends”.

Service to Shareholders:
Banco Itaú is the bookkeeping bank for the shares of MAHLE Metal Leve SA and is responsible for serving the
shareholders of MAHLE Metal Leve SA. (9 a.m. to 6 p.m.), by phone:
i. If you are an Itaú account holder, please call: 4004-4828 for capitals and metropolitan regions or 0800 970 4828, for
other regions. In this access you will need your electronic password and iToken, select options 3, 6 and 3.
ii. If you are not an account holder, please call: 3003-9285 for capitals and metropolitan areas or 0800 720 9285 for
other regions.

Mogi Guaçu, April 29, 2021.
Sergio Pancini de Sá
Investor Relations Officer

