NEOGRID PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/ME nº 10.139.870/0001-08
NIRE 42.300.036.510
(B3: NGRD3)
AVISO AOS ACIONISTAS
Joinville, 30 de abril de 2021 – A NEOGRID PARTICIPAÇÕES S.A.,
companhia aberta com sede na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina,
Avenida Santos Dumont, n.º 935, 1º andar, Bairro Santo Antonio, CEP 89.218105 (“Companhia”), informa a seus acionistas e ao mercado em geral que, em
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada nesta data,
às 11h00, foi aprovada, dentre outras matérias, a distribuição aos acionistas da
Companhia de R$ 2.934.962,08 (dois milhões, novecentos e trinta e quatro mil,
novecentos e sessenta e dois reais e oito centavos), equivalentes a 25% (vinte
e cinco por cento) do lucro líquido ajustado apurado pela Companhia no exercício
social de 2020, a título de dividendos obrigatórios (“Dividendos”), conforme
detalhado abaixo:
Descrição

Valor Bruto por Ação1

Valor Total Bruto

Dividendo obrigatório

R$ 0,01242120

R$ 2.934.962,08

Total

R$ 0,01242120

R$ 2.934.962,08

(1) Conforme base acionária de 30 de abril de 2021, excetuando-se as ações
em tesouraria, observado que os valores apresentados poderão sofrer ajustes
em decorrência de movimentação das ações em tesouraria.
1.
Os Dividendos serão pagos de acordo com as posições acionárias
existentes no encerramento do pregão da B3 no dia 30 de abril de 2021 (database), respeitadas as negociações realizadas até esse dia (inclusive), e as ações
da Companhia serão negociadas ex-Dividendos a partir do dia 3 de maio de
2021.
2.
Não haverá correção ou atualização monetária ou incidência de juros
sobre o valor dos Dividendos entre a data da sua declaração e a data do seu
efetivo pagamento.

3.
O pagamento dos Dividendos será realizado em moeda corrente nacional,
por meio de crédito bancário, e será efetuado em 15 de junho de 2021, no
domicílio bancário fornecido pelo acionista à Itaú Corretora de Valores S.A.,
instituição depositária das ações escriturais da Companhia.
4.
Para os acionistas cujo cadastro não contenha a inscrição do número do
CPF/CNPJ ou a indicação de “Banco/Agência/Conta Corrente”, os Dividendos
somente serão creditados após a atualização cadastral, e nos prazos
determinados pela Itaú Corretora de Valores S.A.
5.
Os acionistas cujas ações estejam depositadas em instituições
prestadoras dos serviços de custódia de valores mobiliários terão seus
Dividendos creditados conforme procedimentos adotados pelas instituições
depositárias.
6.
Como regra geral, o recebimento dos Dividendos será isento de Imposto
de Renda, de acordo com o artigo 10 da Lei n.º 9.249, de 1995.
Joinville, 30 de abril de 2021.
NEOGRID PARTICIPAÇÕES S.A.
Thiago Grechi
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

NEOGRID PARTICIPAÇÕES S.A.
Publicly-held Company
Tax Id No. (CNPJ/ME) 10.139.870/0001-08
NIRE 42.300.036.510
(B3: NGRD3)
NOTICE TO SHAREHOLDERS
Joinville, April 30, 2021 – NEOGRID PARTICIPAÇÕES S.A., a publicly-held
company with headquarters in Joinville, Santa Catarina, at Avenida Santos
Dumont, No. 935, 1st floor, Bairro Santo Antonio, CEP 89.218-105 (“Company”),
hereby informs its shareholders and the market in general that at the Company’s
Annual and Extraordinary General Meeting held on the date hereon, at 11:00 AM,
the distribution of minimum mandatory dividends in the amount of
R$ 2,934,962.08 (two million, nine hundred and thirty-four thousand, nine
hundred and sixty-two Brazilian Reais and eight cents), representing 25%
(twenty-five percent) of the Company’s 2020 adjusted net income (“Dividends”),
as detailed below:
Description

Gross Amount Per
Share1

Gross Amount

Minimum mandatory
dividends

R$ 0.01242120

R$ 2,934,962.08

Total

R$ 0.01242120

R$ 2,934,962.08

(1) According to the shareholder base as of April 30, 2021, except for treasury
shares. We highlight that the amounts indicated herein may be adjusted due to
transactions involving of treasury shares.
1.
The Dividends will be paid based on the existing shareholding positions at
the closure of B3's trading session on April 30, 2021 (base-date), in accordance
with the transactions held up to that day (inclusive), and the Company’s shares
will be traded ex-Dividends as of May 3rd, 2021.
2.
There will be no monetary correction or update or interests on the value of
the Dividends from the date hereof until the date on which the Dividends are
effectively paid.

3.
The payment of Dividends will be carried out by means of bank credit, on
June 15, 2021, at the bank address provided by the shareholder to Itaú Corretora
de Valores S.A., the Company’s registrar.
4.
For shareholders whose registration does not include updated information
on CPF/CNPJ or the "Bank/Branch/Account", the Dividends will only be credited
after the update of such registration information, and within the deadlines
determined by Itaú Corretora de Valores S.A.
5.
The Dividends due to shareholders whose shares are deposited in
institutions that provide securities custody services will be credited in accordance
with the procedures adopted by such depositary institutions.
As a general rule, the payment of Dividends will be exempt from Income Tax, in
accordance with Article 10 of Law No. 9,249, of 1995.
Joinville, April 30, 2021.
NEOGRID PARTICIPAÇÕES S.A.
Thiago Grechi
Chief Financial and Investor Relation Officer

