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AVISO AOS ACIONISTAS
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS
São Paulo, 27 de abril de 2018 – A Qualicorp S.A. (“Companhia”) informa aos seus acionistas que, em
Assembleia Geral Ordinária, realizada em 27 de abril de 2018, conforme proposta pela Administração, os
acionistas aprovaram a distribuição de dividendos, sujeita às seguintes condições:
1. Farão jus aos dividendos os detentores de ações de emissão da Companhia em 27 de abril de 2018
(inclusive), data da sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia.
2. Montante total dos dividendos: R$ 102.174.077,55 (cento e dois milhões, cento e setenta e quatro mil,
setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), correspondentes a R$ 0,360813698 por ação.
3. Data do Pagamento: em 10 de maio de 2018.
4. As ações da Companhia serão negociadas ex-direito a dividendos a partir de 30 de abril de 2018,
inclusive.
5. Os acionistas terão seus créditos disponíveis de acordo com o domicílio bancário fornecido ao Banco
Bradesco S.A., Instituição Financeira Escriturária das ações de emissão da Companhia, a partir da data de
início do pagamento dos dividendos.
6. 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 (terceiro)
dia útil, contado da data da atualização cadastral nos arquivos eletrônicos do Banco Bradesco S.A., que
poderá ser efetuada através de qualquer agência Bradesco.
7. 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.
São Paulo, 27 de abril de 2018.
Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho
Diretora de Relações com Investidores

SP - 22344933v1

FREE TRANSLATION

QUALICORP S.A.
Publicly Held Company with Authorized Capital
Corporate Taxpayer’s ID (CNPJ/MF) No. 11.992.680/0001-93
Corporate Registry (NIRE) No. 35.300.379.560
(B3: QUAL3)
NOTICE TO SHAREHOLDERS
DIVIDEND PAYMENT
São Paulo, April 27, 2018 – Qualicorp S.A. (“Company”) hereby informs its shareholders that, in the Annual
Shareholders’ Meeting held on April 27, 2018, as proposed by the Management, the shareholders approved
the payment of dividends, subject to the following conditions:
8. The owners of shares issued by the Company on April 27, 2018 (inclusive) shall be entitled to the
dividends, date in which the Annual Shareholders’ Meeting of the Company approved the distribution.
9. Total dividend amount: one hundred and two million, one hundred and seventy-four thousand and
seventy-seven Reais and fifty-five cents (R$ 102,174,077.55) equivalent to R$ 0.360813698 per share.
10. Payment date: on May 10, 2018.
11. The Company’s shares will be traded ex-dividend as of April 30, 2018, inclusive.
12. The payment credits will be available to the shareholders according to their bank accounts provided to
Banco Bradesco S.A., the depository institution of the Company’s shares, as of the initial payment date.
13. For those shareholders whose registration does not contain their corporate or individual taxpayer’s
numbers (CNPJ/MF or CPF/MF, respectively), or their Bank/Branch/Bank Account details, the amounts will
only be credited as of the third (3rd) business day following the update of said information in the electronic
files of Banco Bradesco S.A., which may be carried out in any Bradesco’s branch.
14. In the case of shareholders whose shares are held in custody by B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, the
dividends will be paid and transmitted through their respective brokers.
São Paulo, April 27, 2018.
Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho
Investor Relations Officer
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