MARCOPOLO S.A.
C.N.P.J nº. 88.611.835/0001-29
Companhia Aberta
NIRE Nº. 43 3 0000723 5
AVISO AOS ACIONISTAS
DIVIDENDOS
Comunicamos aos Acionistas que, em reunião realizada no dia 21/02/2018, o Conselho de Administração
aprovou o pagamento de dividendos por conta do exercício de 2017, no valor total de R$19.329.904,13, a
serem pagos a partir do dia 29 de março de 2018 à razão de R$ 0,021 por ação representativa do capital
social da companhia, isentos de Imposto de Renda na Fonte, de acordo com a legislação em vigor.
Por oportuno, informamos que a data de inicio do pagamento dos juros sobre o capital próprio
deliberados na RCA de 21.12.2017 e já divulgado ao mercado, também será a partir de 29 de março de 2018,
e não 30 de março de 2018 como constou nos documentos anteriormente divulgados.
INSTRUÇÕES QUANTO AO CRÉDITO:
1.1. Os dividendos serão creditados na conta individualizada de cada acionista no dia 26/02/2018, com base
nas posições dos acionistas do dia 26/02/2018, e serão pagos no dia 29/03/2018, de acordo com a
respectiva conta corrente e domicílio bancário fornecido ao Banco Itaú Unibanco S.A. As ações da
companhia passarão a ser negociadas ex-juros a partir do dia 27/02/2018.
1.2. Os acionistas cujo cadastro não contenha CPF/CNPJ ou indicação de Banco/Agência e Conta Corrente,
terão os seus direitos creditados logo após a devida regularização do seu cadastro, junto às Agências do
Banco Itaú S.A., ou através de carta dirigida à Superintendência de Serviços à Empresas e Fundações,
Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 707, 7º andar, CEP 04344-902, São Paulo, SP.
1.3. Endereço para maiores esclarecimentos ou envio de documentos:
Gerência de Relações com Investidores
Av. Rio Branco, nº. 4889, Bairro Ana Rech
CEP: 95.060-145 – Caxias do Sul - RS
Telefones: (54) 2101.4950
Fax: (54) 2101.4010
Caxias do Sul, RS, 21 de fevereiro de 2018

José Antonio Valiati
Diretor de Relações com Investidores

