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PETROBRAS DISTRIBUIDORA PAGARÁ R$ 658,5 MILHÕES EM
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A ACIONISTAS
A Petrobras Distribuidora pagará R$ 658,5 milhões aos acionistas em Juros sobre o
Capital Próprio (JCP), referentes ao exercício de 2017, no dia 19/07/18. A informação
foi divulgada através de Aviso aos Acionistas, em continuidade a Fato Relevante de
29/01/18.
O montante corresponde a um valor bruto de R$ 0,56527346761 por ação, com base
na posição acionária de 1º de fevereiro de 2018. O valor da parcela será corrigido pela
taxa SELIC de 31/12/2017 até o dia 19 de julho de 2018, alcançando-se o valor de R$
0,58525302905 por ação. A tabela abaixo apresenta os cálculos da atualização
monetária.

Ações Ordinárias
Valores em Reais por ação
Atualização pela Taxa Selic
Valor Total

JCP R$
0,56527346761
0,01997956144
0,58525302905

Sobre o valor de R$ 0,56527346761 por ação, referente aos Juros sobre o Capital
Próprio, incidirá taxa de 15% de imposto de renda; e sobre o valor de R$ 0,01997956144
por ação, correspondente à atualização pela taxa SELIC, haverá incidência de IR de
20%. Essas retenções não serão aplicadas a acionistas imunes e isentos.
Crédito – O pagamento será efetuado pelo Banco Bradesco S.A., instituição depositária
das ações escriturais. Os acionistas desse ou de outros bancos, que estejam com o
cadastro devidamente preenchido, terão seus direitos creditados automaticamente na
sua conta bancária na data de 19 de julho.
Para as ações depositadas na custódia fungível da B3, o pagamento será creditado na
respectiva bolsa que, através das corretoras depositantes, repassarão o JCP aos
acionistas.
Outras informações sobre o Aviso estão disponíveis em www.br.com.br/ri.
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