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AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos senhores acionistas da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(“Companhia”) que, devido à alienação de ações em tesouraria para atender ao Plano
de Concessão de Ações da Companhia, os valores atribuídos por ação em decorrência
do pagamento de juros sobre capital próprio aprovado na Reunião do Conselho de
Administração de 19 de junho de 2019 foram ajustados de R$0,19046980 para
0,19046948 (valor líquido de 0,16189933 para 0,16189905), sendo que o valor líquido
já deduz o Imposto de Renda na Fonte de 15% sobre o valor dos juros sobre capital
próprio, exceto para os acionistas que tiverem tributação diferenciada ou que estejam
dispensados da referida tributação.
O pagamento acima será realizado em 17 de julho de 2019 e tomará como base a
posição acionária de hoje. As ações da Companhia passam a ser negociadas na
condição “ex” juros sobre capital próprio a partir de 26 de junho de 2019.

São Paulo, 25 de junho de 2019

Daniel Sonder
Vice-Presidente Financeiro, Corporativo e de Relações com Investidores
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NOTICE TO SHAREHOLDERS
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Company”) announces to its shareholders that as a
result of the disposal of treasury shares to meet obligations under the Company’s Stock
Grant Plan, the amount of interest on own capital per share to be distributed to
shareholders pursuant to the decision of the Board of Directors’ meeting held on June
19, 2019, has been adjusted to the gross amount of 0.19046948 from 0.19046980,
representing a net amount of 0.16189905 from 0.16189933. The net amount per share
reflects the deduction of withholding income tax levied on interest on own capital at the
rate of 15%, except for shareholders subject to different taxation, and for shareholders
exempt from taxation.
The interest on own capital will be paid on July 17, 2019, based on the share ownership
structure as of the book closure date of today, such that starting from June 26, 2019,
Company’s shares will trade “ex”-interest on own capital.

São Paulo, June 25, 2019

Daniel Sonder
Chief Financial Officer
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