SÃO MARTINHO S.A.
CNPJ/MF Nº 51.466.860/0001-56
NIRE Nº 35.300.010.485

AVISO AOS ACIONISTAS
São Paulo, 08 de novembro de 2021 - A São Martinho S.A (B3: SMTO3), (“Companhia”),
comunica aos seus acionistas que, em Reunião do Conselho da Administração realizada
nesta data, foi aprovada a antecipação de remuneração aos acionistas relativa a safra
21/22 de R$ 507.564.225,18 (quinhentos e sete milhões, quinhentos e sessenta e quatro
mil, duzentos e vinte e cinco reais e dezoito centavos), equivalentes a R$ 1,465360168
por ação, dos quais: (i) R$ 372.564.225,18 (trezentos e setenta e dois milhões, quinhentos
e sessenta e quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais e dezoito centavos) ou R$
1,075609250 por ação como antecipação dos dividendos

(“dividendos”); e (ii) R$

135.000.000,00 (cento e trinta e cinco milhões de reais) ou R$ 0,389750918 por ação
como juros sobre capital próprio (“JCP”).
A remuneração será paga no dia 30 de novembro de 2021 e terá como base a posição
acionária de 11 de novembro de 2021, tornando-se “ex” a partir de 12 de novembro de
2021.
O montante pago como JCP terá retenção na fonte de 15% de Imposto de Renda,
conforme previsão legal.
Aos acionistas custodiados no Banco Bradesco S.A., os créditos serão disponibilizados de
acordo com o domicílio bancário fornecido à instituição financeira. Aos acionistas
custodiados na B3 S.A. - Brasil. Bolsa. Balcão, serão repassados por intermédio dos
agentes de custódia.
A Administração da São Martinho, por meio da área de Relações com Investidores,
coloca-se à disposição para esclarecimentos adicionais por meio do telefone (11) 21054100 e/ou email ri@saomartinho.com.br

Felipe Vicchiato
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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NOTICE TO SHAREHOLDERS
São Paulo, November 8, 2021 – São Martinho S.A (B3: SMTO3) (“Company”) announces
to its shareholders that the Board of Directors Meeting held on the date hereof approved
the prepayment to shareholders of share-based payments for the 2021/22 crop year in
the amount of five hundred seven million, five hundred sixty-four thousand, two hundred
twenty-five reais and eighteen centavos (R$507,564,225.18), equivalent to R$1.465360168
per share, with: (i) three hundred seventy-two million, five hundred sixty-four thousand,
two

hundred

twenty-five

reais

and

eighteen

centavos

(R$372,564,225.18)

or

R$1.075609250 per share in the form of prepayment of dividends (“dividends”); and (ii)
one hundred thirty-five million reais (R$135,000,000.00) or R$0.389750918 per share in the
form of interest on equity (“IOE”).
The payments will be made on November 30, 2021 to shareholders of record as of
November 11, 2021, with the shares starting to trade "ex payments' as from November 12,
2021.
The amount paid in the form of IOE is subject to Income Tax withheld at source of 15%, as
provided for by law.
For shareholders with shares held in custody at Banco Bradesco S.A., the payments will
be credited based on the bank account information provided to the financial institution.
For shareholders with shares held in custody at B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, the payments
will be via intermediation of the custody agents.
The Management of São Martinho, through its Investor Relations area, is available for any
additional

clarifications

via

the

telephone

+55

11

2105-4100

ri@saomartinho.com.br.

Felipe Vicchiato
Chief Financial and Investor Relations Officer

and/or

e-mail

