Aviso aos Acionistas
Banco do Nordeste do Brasil S.A.
NIRE: 23300006178
CNPJ: 07.237.373/0001-20

Proposta de Distribuição de Dividendos e de Juros sobre o Capital Próprio
O Conselho de Administração do Banco do Nordeste, em reunião realizada em 06/02/2015, aprovou
proposta de Distribuição de Dividendos e de Juros sobre o Capital Próprio, complementares ao
exercício de 2014, no montante total de R$ 136.747.954,47 a ser deliberada pela Assembleia Geral
prevista para 31/03/2015.
A proposta a ser enviada a Assembleia Geral prevê os valores por ação abaixo descritos:
Descrição
JCP complementares do exercício
Dividendos complementares do exercício

Valor por Ação
R$ 0,865814201
R$ 0,717439667

Outras informações:
Os Dividendos e 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 Dividendos e JCP complementares a serem deliberados em Assembleia Geral serão pagos em até
15 dias úteis após a deliberação da Assembleia Geral, da seguinte forma:
I.

II.

Para os acionistas cujas ações são custodiadas no Banco do Nordeste:
a. Por crédito em conta corrente, para os acionistas com conta corrente no próprio
Banco do Nordeste;
b. Diretamente no caixa do Banco do Nordeste, para os demais acionistas não
correntistas;
Para as ações custodiadas na BM&F BOVESPA serão pagos diretamente à Bolsa, que os
repassará aos acionistas titulares por intermédio das corretoras depositantes.

As ações negociadas até 31/03/2015 farão jus aos Dividendos e JCP complementares. A partir de
01/04/2015, os negócios com ações deste Banco deverão ser realizados “ex-dividendos e juros
sobre o capital próprio”.
Atendimento ao investidor
Para maiores esclarecimentos entrar em contato com o Ambiente de Mercado de Capitais – telefone
(85) 3299-3245 ou pela caixa postal institucional ri@bnb.gov.br.

Fortaleza (CE), 10 de Março de 2015.

Atenciosamente,
ROMILDO Carneiro Rolim
Diretor de Relações com Investidores
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