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AVISO AOS ACIONISTAS
COMUNICADO SOBRE APROVAÇÃO DE AUMENTO DE CAPITAL COM
BONIFICAÇÃO DE AÇÕES DECORRENTE DE CAPITALIZAÇÃO DO SALDO DA
RESERVA DE LUCROS DA NATURA COSMÉTICOS S.A.
A Natura Cosméticos S.A. (“Companhia”), para os fins do Artigo 14 da Instrução CVM nº 481/09,
vem prestar as seguintes informações em relação ao aumento de capital aprovado pela Assembleia
Geral de Acionistas da Companhia realizada em 17 de setembro de 2019 (“Assembleia Geral de
Acionistas da Companhia”):
1.
CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA: a Assembleia Geral de Acionistas da
Companhia aprovou o aumento do capital social da Companhia em R$ 1.242.165.000,00 (um
bilhão, duzentos e quarenta e dois milhões, cento e sessenta e cinco mil reais), passando este de
R$ 468.972.672,72 (quatrocentos e sessenta e oito milhões, novecentos e setenta e dois mil,
seiscentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos) para R$ 1.711.137.672,72 (um bilhão,
setecentos e onze milhões, cento e trinta e sete mil, seiscentos e setenta e dois reais e setenta e
dois centavos), mediante a capitalização de parte do saldo da conta de Reserva de Lucros, nos
termos do artigo 169 da Lei nº 6.404/76. Desta forma, o capital social da Companhia passa a ser
de R$ 1.711.137.672,72 (um bilhão, setecentos e onze milhões, cento e trinta e sete mil, seiscentos
e setenta e dois reais e setenta e dois centavos), dividido em 865.142.456 (oitocentas e sessenta e
cinco milhões, cento e quarenta e duas mil, quatrocentas e cinquenta e seis) ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal.
2.
BONIFICAÇÃO DE AÇÕES: em virtude do aumento do capital social da Companhia
foram emitidas 432.571.228 (quatrocentos e trinta e dois milhões, quinhentas e setenta e uma mil,
duzentas e vinte e oito) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, que serão atribuídas
aos detentores de ações, a título de bonificação, na proporção de 1 (uma) nova ação para cada 1
(uma) ação ordinária detida na data-base. As ações mantidas em tesouraria para suportar os
programas de incentivo da Companhia também serão bonificadas.
3.
DATA-BASE DA BONIFICAÇÃO, DATA “EX-BONIFICAÇÃO” E DATA DE
CRÉDITO: farão jus ao recebimento de ações bonificadas, os acionistas da Companhia que já
detinham ações em 17 de setembro de 2019. As ações de emissão da Companhia passarão a ser
negociadas “ex-bonificação” em 18 de setembro de 2019. As novas ações serão creditadas na
posição dos acionistas no dia 20 de setembro de 2019 e farão jus aos mesmo benefícios e direitos
das atuais ações ordinárias emitidas pela Companhia, inclusive aos dividendos e eventuais
remunerações de capital, nos termos do Estatuto Social da Companhia e da legislação aplicável.
4.
CUSTO DAS AÇÕES BONIFICADAS: para fins do disposto no artigo 10 da Lei nº
9.249, de 26 de dezembro de 1995, conforme alterada, e no §1º do artigo 47 da Instrução

Normativa RFB nº 2.585, de 31 de agosto de 2015, conforme alterada, o valor unitário atribuído
às ações bonificadas será de R$ 2,871584885.

São Paulo, 17 de setembro de 2019.
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