AVISO AOS ACIONISTAS
Banco do Nordeste do Brasil S.A.
NIRE: 23300006178
CNPJ: 07.237.373/0001-20
O Banco do Nordeste comunica que a 66ª Assembleia Geral Ordinária - AGO, realizada em
25/04/2019, aprovou o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) no valor de R$
131.486.745,46, complementares do exercício de 2018.
Segue o valor aprovado para 31.12.2018, na AGO ocorrida nesta data.
Descrição
JCP complementares do exercício

Valor por Ação
R$ 1,5223401268

Considerando o acréscimo dos encargos financeiros à base da variação da SELIC acumulada entre
os dias 31/12/2018, data do encerramento do balanço, e 25/04/2019, data da realização da AGO,
o Banco do Nordeste comunica que o valor devido de JCP, por ação, para o dia 25/04/2019 é de
R$ 1,5522354445.
IRRF
Haverá retenção de imposto de renda na fonte sobre os JCP de acordo com a legislação vigente,
exceto para os acionistas dispensados da referida tributação e que comprovaram esta condição.
Outras informações:
Os JCP complementares serão pagos acrescidos de encargos financeiros à base da variação da
taxa SELIC, da data do encerramento do balanço até a data em que o rendimento se tornar
disponível para o acionista.
Os JCP complementares, deliberados em Assembleia, serão pagos em até 18 dias úteis, da
seguinte forma:
I.

Ações custodiadas no Banco do Nordeste:
a. Por crédito em conta corrente, para os acionistas cuja conta corrente seja no
próprio Banco do Nordeste;
b. Em qualquer agência do BNB, diretamente no caixa do Banco do Nordeste, para
os demais acionistas não correntistas;

II.

Ações custodiadas na B3:
a. Serão pagos diretamente à Bolsa, que os repassará aos acionistas titulares por
intermédio das corretoras depositantes.

As ações negociadas até 25/04/2019 farão jus aos Juros sobre Capital Próprio complementares. A
partir de 26/04/2019, os negócios com ações deste Banco deverão ser realizados “ex-juros sobre
o capital próprio”.
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AVISO AOS ACIONISTAS
Atualização Cadastral
Comunicamos, ainda, que os acionistas deverão atualizar os seus registros cadastrais, em
quaisquer de nossas agências, devendo ser apresentadas cópias dos documentos CPF, Identidade
e comprovante de endereço, se pessoa física, ou contrato social/estatuto e prova de
representação, se pessoa jurídica.
Atendimento ao investidor
Para maiores esclarecimentos entrar em contato com o Ambiente de Mercado de Capitais –
telefones: (85) 3299-5049/ (85) 3251-5362 ou pela caixa postal institucional ri@bnb.gov.br.

Fortaleza (CE), 25 de Abril de 2019.
Atenciosamente,

CLÁUDIO LUIZ FREIRE LIMA
Diretor de Relações com Investidores em Exercício
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