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AVISO AOS ACIONISTAS
COMUNICADO SOBRE RERRATIFICAÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL
DECORRENTE DE EXERCÍCIO DO PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES DE
EMISSÃO DA NATURA COSMÉTICOS S.A.
A Natura Cosméticos S.A. (“Companhia”), para os fins do Anexo 30-XXXII da ICVM 480/09,
vem prestar as informações relativas à reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de
agosto de 2019 que teve por objetivo rerratificar as deliberações tomadas pelo Conselho de
Administração da Companhia em reunião realizada em 8 de maio de 2019 em relação a emissão
de novas ações, conforme segue:
O prazo para emissão de novas ações em decorrência do exercício dos Planos, conforme divulgado no
Aviso aos Acionistas datado de 9 de maio de 2019 (“Aviso aos Acionistas”), foi prorrogado até o dia
23 de agosto de 2019, sendo que as demais condições descritas no Aviso aos Acionistas não foram
alteradas. Encerrado o prazo, a Companhia homologará integralmente ou parcialmente o aumento de
capital e emissão das ações subscritas no âmbito dos Planos de Outorga de Opção de Compra da
Companhia e emitirá novo aviso aos acionistas, caso necessário.

São Paulo, 14 de agosto de 2019.
José Antonio de Almeida Filippo
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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NOTICE TO SHAREHOLDERS
NOTICE ON THE RECTIFICATION AND RATIFICATION OF THE CAPITAL INCREASE
REGARDING THE STOCK OPTION PLANS ISSUED BY NATURA COSMÉTICOS S.A.
Natura Cosméticos SA (“Company”), for the purposes of Appendix 30-XXXII of ICVM 480/09,
provides the information regarding the Company's Board of Directors' meeting minutes held on August
14, 2019 that had as purpose to rectify and ratify the decisions taken at the Company's Board of Directors
meeting held on May 9th, 2019, regarding the issuance of new shares, as follows:
The deadline for the issuance of new shares in light of the Plans, as informed in the Notice to
Shareholders dated of May 9th, 2019 ("Notice to Shareholders") has been extended to August 23, 2019
and all other conditions described in the Notice to Shareholders have not been altered. At the end of the
period established above, the Company will confirm in its entirety or partially the capital increase,
according to the number of shares actually subscribed by the managers and employees of the Company
and its subsidiaries under the referred Stock Option Plans and the Company shall issue a new notice to
the shareholders, if necessary.

São Paulo, August 14, 2019
José Antonio de Almeida Filippo
Chief Financial and Investor Relations Officer

