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COMUNICADO AO MERCADO 

 

DISTRIBUIÇÃO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO  
  

A M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos, companhia aberta com sede na 

Cidade de Eusébio, Estado do Ceará, na Rodovia BR 116 - Km 18, CEP 61760-000, inscrita no 

CNPJ sob o nº 07.206.816/0001-15, comunica ao mercado que, em reunião do Conselho de 

Administração realizada em 15 de dezembro de 2014, os Conselheiros, por unanimidade, 

deliberaram, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária destinada a apreciar as demonstrações 

financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2014, creditar o valor de R$ 

137.612.028,72 (cento e trinta e sete milhões, seiscentos e doze mil, vinte e oito reais e setenta e 

dois centavos) aos acionistas, a título de juros sobre o capital próprio (“JSCP”), na proporção de 

suas participações no capital social, nos termos do artigo 9º da Lei nº 9.249/95, alterado pela Lei n.º 

9.430/96, e do §2º do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia. 

 

Os JSCP deverão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício social de 

2014, nos termos do §3º do artigo 24 do referido Estatuto Social. A data do crédito será o dia 

30/12/2014, com base nas posições acionárias existentes no fechamento do pregão da 

BM&FBOVESPA do dia 15/12/2014 e o pagamento aos acionistas ocorrerá em 24/04/2015, sendo 

as ações consideradas “ex-juros sobre capital próprio” a partir de 16/12/2014. O valor líquido por 

ação a ser disponibilizado aos acionistas pessoas físicas, já líquido de Imposto de Renda na Fonte, 

será de R$ 1,0310288622. Os acionistas pessoas jurídicas que estejam dispensados da tributação 

receberão R$ 1,2129751320. 

 

 

 

Eusébio/CE, 16 de dezembro de 2014. 
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