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Petrobras Distribuidora pagará primeira parcela de dividendos de 2018
Valor bruto de um bilhão de reais será quitado em 31/05 e saldo, até 31/10/19
A Petrobras Distribuidora informou por meio de Aviso aos Acionistas que realizará no próximo dia
31/05 o pagamento da primeira parcela dos dividendos referentes ao exercício de 2018, no valor
bruto de um bilhão de reais (ou R$ 0,85836909871 por ação), de um total de R$ 2.469.262.710,93,
conforme deliberado e aprovado em Assembleia Geral Ordinária realizada em 24/04/19. O saldo
remanescente será pago até 31/10/19.
O pagamento considera a posição acionária de 24/04/19. E o valor da parcela será corrigido pela
taxa Selic de 31/12/18 até o dia 31/05/19, alcançando-se o montante de R$ 1.025.932.185,51 (ou R$
0,88062848541 por ação).
Sobre o valor por ação correspondente à atualização pela taxa Selic, haverá incidência de imposto
de renda à alíquota de 22,5%. Essa retenção de IR não será aplicada aos acionistas imunes e
isentos.
Crédito – O pagamento será efetuado pelo Banco Bradesco, depositário das ações escriturais. Os
acionistas correntistas da instituição ou de outros bancos, que estejam com o cadastro devidamente
preenchido e atualizado, terão seus direitos creditados automaticamente na sua conta bancária na
data de 31/05/19. Para as ações depositadas na custódia fungível da B3, o pagamento será creditado
na respectiva bolsa que, através das corretoras depositantes, repassarão os dividendos aos
acionistas.
Liderança – A BR é líder no mercado brasileiro de distribuição de combustíveis e lubrificantes, com
mais de 7.500 postos de serviço com sua bandeira, atuando também com as franquias de
conveniência BR Mania e Lubrax+. No mercado B2B, seu portifólio inclui aproximadamente 14.000
grandes clientes, em segmentos como aviação, asfaltos, transporte, produtos químicos, supply
house e energia.
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