BAHEMA S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF Nº 45.987.245/0001-92
NIRE 35.300.185.366
AVISO AOS ACIONISTAS
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
ALTERAÇÃO DA DATA PARA 28 DE DEZEMBRO 2017

A BAHEMA S/A (“Companhia”) comunica aos Senhores Acionistas que a distribuição
de dividendos, deliberada na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 28
de abril de 2017, ocorrerá no dia 28 de dezembro de 2017, à conta de Lucro Líquido do
Exercício, conforme balanço patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2016, no valor
total de R$ 387.568,19, equivalentes a R$ 0,6418626 por ação de emissão da Companhia,
já computado o dividendo mínimo obrigatório.
1. O pagamento do valor descrito acima estará sujeito às seguintes condições:
1.1. O crédito correspondente será realizado de forma individualizada a cada acionista,
com base na posição acionária no encerramento do pregão da BM&F Bovespa S/A - Bolsa
de Valores, Mercadorias e Futuros em 12 de maio de 2017.
1.2. As ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas “ex-dividendos” a
partir de 15 de maio de 2017, inclusive.
1.3. Os acionistas terão seus créditos disponíveis de acordo com o domicílio bancário
fornecido ao Itaú Unibanco S/A, instituição financeira escrituradora das ações de emissão
da Companhia, no dia 28 de dezembro de 2017.
1.4. Aos acionistas usuários de custódia fiduciária da BM&F Bovespa, os dividendos
serão creditados na data informada no item 1.3 acima, à referida BM&F Bovespa, que os
repassará aos acionistas titulares por intermédio dos seus Agentes de Custódia.
2. O pagamento dos dividendos do presente Aviso aos Acionistas não se sujeita ao
imposto de renda retido na fonte (IRRF), de acordo com o artigo 10 Lei nº 9.249/95.
3. Locais de atendimento:
Nas Agências especializadas do Itaú Unibanco S/A abaixo indicadas e nas demais
agências autorizadas a prestarem serviços aos acionistas, no horário bancário.
Rio de Janeiro: Av. Almirante Barroso, 52- 2º andar - Centro
São Paulo: R. Boa Vista, 176 – 1º Subsolo - Centro
Informações adicionais poderão ser obtidas através do Itaú Unibanco S/A, Central de
Atendimento aos Investidores, tel. (11) 3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas) e
tel. 0800 7209285 (demais localidades), em dias úteis das 9h às 18h. Esclarecimentos
também podem ser solicitados por correspondência dirigida à Diretoria de Relações com

Investidores da Companhia, na sede social, situada à Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.369 –
8º andar – Cjs. 812 a 815 Jardim Paulistano São Paulo-SP CEP 01452-000.

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

Guilherme Affonso Ferreira Filho
Diretor de Relações com Investidores

