HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 05.197.443/0001-38
NIRE 23300039271
AVISO AOS ACIONISTAS
Fortaleza, 22 de abril de 2019 – A Hapvida Participações e Investimentos S.A. (“Companhia”),
informa aos seus acionistas que, em Assembleia Geral Ordinária realizada em 22 de abril de 2019,
foi aprovada a distribuição de dividendos, conforme abaixo:
1.

Montante total dos dividendos: R$ 187.023.971,44, sendo R$ 81.745.925,10,

correspondente a R$ 0,121653221 por cada ação ordinária, pagos a título de dividendos até 30
de abril de 2019 aos detentores de ações ordinárias da Companhia na data base de 22 de abril
de 2019, sendo as ações negociadas “ex-dividendos” a partir de 23 de abril de 2019 e o restante
será pago até 30 de abril de 2019 a título de juros sobre capital próprio aos detentores de ações
ordinárias da Companhia na data base de 14 de dezembro de 2018, conforme deliberação tomada
em Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de dezembro de 2018, os quais foram
imputados ao valor do dividendo mínimo obrigatório. Os juros sobre capital próprio correspondem
ao valor bruto de R$ 123.856.525,11, correspondente ao valor bruto unitário de R$ 0,184321668
por ação ordinária.
2.

Os acionistas terão seus créditos disponíveis de acordo com o domicílio bancário

fornecido ao Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira escriturária das ações de
emissão da Companhia, a partir da data de início do pagamento dos dividendos.
3.

Aos acionistas cujo cadastro não contenha a inscrição do número do CPF/MF ou do

CNPJ/MF ou a indicação de Banco/Agência/Conta Corrente, os valores somente serão creditados
a partir do 3º dia útil contado da data da atualização cadastral nos arquivos eletrônicos do Banco
Itaú, que poderá ser efetuada através de qualquer agência Itaú.
4.

Aos acionistas que tiverem as ações depositadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, os

dividendos serão pagos e repassados por intermédio dos seus agentes de custódia.
Fortaleza, 22 de abril de 2019.
Bruno Cals de Oliveira
Diretor Superintendente Financeiro e de Relações com Investidores

