BANCO MERCANTIL DO BRASIL S. A.
CNPJ 17.184.037/0001-10
Companhia Aberta de Capital Autorizado
AVISO AOS ACIONISTAS
FATO RELEVANTE
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
A TÍTULO DE DIVIDENDOS
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (B3: BMEB3; BMEB4) (“Banco”), em
atendimento à Instrução CVM 358/2002 e conforme as melhores práticas de governança
corporativa, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração,
em reunião realizada em 11 de agosto de 2021, homologou proposta da Diretoria para a
disponibilização de Juros sobre Capital Próprio, relativos ao Primeiro Semestre de 2021,
conforme faculta o artigo 9º da Lei nº 9.249/95.
O pagamento será feito com base nos registros da posição acionária do dia 16/08/2021.
O valor dos Juros será o seguinte:


Ações Ordinárias: Valor bruto de R$ 0,404949 por ação, sobre o qual incidirá o
Imposto de Renda na Fonte à alíquota de 15%, perfazendo um valor líquido de
R$ 0,344207 por ação.



Ações Preferenciais: Valor bruto de R$ 0,445445 por ação, sobre o qual incidirá o
Imposto de Renda na Fonte à alíquota de 15%, perfazendo um valor líquido de
R$ 0,378628 por ação.

As pessoas jurídicas comprovadamente imunes deverão apresentar a documentação
pertinente até 17 de agosto de 2021.
Pagamento dos Juros:
Aos acionistas correntistas da Companhia e aos acionistas que já tenham informado à
Companhia o número de seu CPF ou CNPJ e a respectiva conta bancária, o pagamento dos juros
sobre capital próprio será efetuado em conta movimento em 26 de agosto de 2021.
Os acionistas que não tenham feito essa indicação deverão se dirigir a uma agência ou posto
de atendimento da Companhia munidos de CPF ou CNPJ e comprovante de endereço para a
atualização dos dados cadastrais e posterior recebimento dos respectivos valores a que têm direito.
Para os acionistas com ações custodiadas junto a B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão, informamos
que o pagamento será efetuado pelos respectivos agentes de custódia.
Belo Horizonte/MG, 11 de agosto de 2021.
Paulino Ramos Rodrigues
Diretor de Relações com Investidores

