DÖHLER S.A.
Sociedade Anônima de Capital Aberto
CNPJ 84.683.408/0001/03 – NIRE Nº 42 3 0000515-1
Aviso aos Acionistas
Assunto: Informações sobre Pagamento de Dividendos
Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2021

A Döhler S.A. ("Companhia"), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, no
contexto da Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada no dia 30 de abril de 2021, que o
pagamento de dividendos complementares, no montante de R$ 1.555.260,63 (um milhão quinhentos e
cinquenta e cinco mil duzentos e sessenta reais e sessenta e três centavos) – correspondentes a R$
0,02200 por ação preferencial e R$ 0,02000 por ação ordinária, será realizado aos acionistas na data de
18 de maio de 2021.
Para o fim de esclarecimentos, o montante total de juros sobre capital próprio e dividendos
distribuídos aos acionistas, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 é de R$
23.562.198,54 (vinte e três milhões quinhentos e sessenta e dois mil cento e noventa e oito reais e
cinquenta e quatro centavos), o que corresponde a 25,08% sobre o lucro líquido do exercício, sendo que:
(a) R$ 22.006.937,91 (vinte e dois milhões seis mil novecentos e trinta e sete reais e noventa e um
centavos) – correspondentes a R$ 0,28300 por ação ordinária e R$ 0,31130 por ação preferencial –
referente a juros sobre capital próprio, foram creditados em 30 de novembro de 2020 e pagos aos
acionistas em 15 de abril de 2021, imputados aos dividendos obrigatórios com incidência de Imposto de
Renda Retido na Fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), observadas as hipóteses de isenção e de
alíquota diferenciada; e, conforme afirmado acima, (b) R$ 1.555.260,63 (um milhão quinhentos e
cinquenta e cinco mil duzentos e sessenta reais e sessenta e três centavos) – correspondentes a R$
0,02200 por ação preferencial e R$ 0,02000 por ação ordinária – referente ao valor de dividendos
complementares, será devidamente pago aos acionistas na data de 18 de maio de 2021.
Para maiores informações, favor contatar a área de Relações com Investidores da Companhia.
Joinville/SC, 12 de maio de 2021.
César Dohler
Diretor de Relações com Investidores

