NATURA COSMÉTICOS S.A.
CNPJ/MF 71.673.990/0001-77

Companhia Aberta

NIRE 35.300.143.183

AVISO AOS ACIONISTAS
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS

São Paulo, 21 de fevereiro de 2019 – A Natura Cosméticos S.A. (“Natura” ou “Companhia”)
comunica que o Conselho de Administração aprovou, nesta data, conforme proposta da Diretoria,
ad referendum da assembleia geral ordinária da Companhia que deliberará sobre as
demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018, a
distribuição de remuneração aos acionistas, sob a forma de dividendos. Esta distribuição será
feita a débito da conta de lucros acumulados, conforme balanço patrimonial em 31 de dezembro
de 2018, e será imputada ao dividendo obrigatório relativos ao exercício de 2018.

Condições da distribuição:










O valor da distribuição será de R$ 56.660.582,98 (cinquenta e seis milhões, seiscentos e
sessenta mil e quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos),
correspondendo a R$ 0,13154623913 por ação.
Terá como base de cálculo a composição acionária de 26 de fevereiro de 2019.
As ações serão negociadas na condição “ex” dividendos a partir de 27 de fevereiro de
2019 (inclusive).
O pagamento ocorrerá em 18 de abril de 2019.
Para os acionistas com ações depositadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), os
valores serão pagos e repassados aos acionistas titulares por intermédio dos seus
Agentes de Custódia.
Para os demais acionistas, o pagamento será efetuado de acordo com o cadastro no
Banco Itaú Unibanco S.A., Instituição Financeira Escriturária das ações de emissão da
Companhia. Os acionistas cujos cadastros estejam desatualizados deverão se dirigir a
uma agência do Banco Itaú Unibanco S.A. para atualização dos dados cadastrais.

José Antonio de Almeida Filippo
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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NOTICE TO SHAREHOLDERS
DIVIDENDS PAYMENTS

São Paulo, February 21st, 2019 – Natura Cosméticos S.A. (“Natura” or “Company”) informs that
the Board of Directors, as proposed by Management, on a meeting held today, ad referendum
of the Company’s Ordinary Shareholders’ meeting that will deliberate on the financial
statements for the fiscal year ended on December 31st, 2018, approved a dividend payment.
This dividend payment will be charged to the account of retained earnings as per the balance
sheet of December 31st, 2018 and will be imputed to the mandatory minimum dividend for the
fiscal year of 2018.
The payment conditions are as follows:







Total amount of dividends to be distributed will be R$56.660.582,98 (Fifty six million, six
hundred and sixty thousand, five hundred and eighty-two reais and ninety-eight
centavos), corresponding to R$ R$0.13154623913 per share.
This distribution will be based on the shareholding position of February 26th , 2019.
Shares will be traded “ex” dividends as of February 27th , 2019 (inclusive).
The payment to shareholders will occur on April 18th, 2019.
The payments related to the shares deposited with B3 (B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão)
will be credited in accordance with B3 procedures, which is responsible to transfer the
value to the corresponding shareholders through its Custodian Agents.
The payment will be made in accordance with the registration, which should be updated
with Banco Itaú Unibanco S.A., which is the Custodian and Stock Transfer Agent for the
Company’s shares. For shareholders receiving through Itaú Unibanco S.A. whose records
are outdated, should proceed to any branch of Itaú Unibanco S.A. to update their
registration records.

José Antonio de Almeida Filippo
Chief Financial and Investor Relations Officer

