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AVISO AOS ACIONISTAS - PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
A Administração da WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. comunica
aos seus acionistas e ao mercado em geral que, na Assembleia Geral Ordinária realizada em
30 de abril de 2019, foi aprovada a distribuição do dividendo mínimo obrigatório sobre o
lucro líquido ajustado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, no
montante de R$ 4.337.632,11 (quatro milhões, trezentos e trinta e sete mil, seiscentos e
trinta e dois reais e onze centavos), que corresponde a R$ 0,11296 por ação ON e R$ 0,12426
por ação PN, e R$ 2.943.019,57 (dois milhões novecentos e quarenta e três mil, dezenove
reais e cinquenta e sete centavos) de dividendo adicional, com base em lucros de exercício
anteriores, que corresponde a R$ 0,07664 por ação ON e R$ 0,08431 por ação PN, perfazendo
o total de R$ 7.280.651,68 (sete milhões, duzentos e oitenta mil, seiscentos e cinquenta e
um reais e sessenta e oito centavos), assim distribuídos: R$ 0,18960 por ação ON e
R$ 0,20857 por ação PN.
Os dividendos serão pagos em moeda corrente nacional e em uma única parcela, a partir do
dia 20 de maio de 2019. Farão jus aos dividendos os detentores de ações da Companhia em
30 de abril de 2019.

Instruções quanto ao crédito do pagamento:
1. Os acionistas terão seus pagamentos disponibilizados de acordo com o domicílio
bancário cadastrado junto ao Banco Bradesco S/A, a partir da data de início da
distribuição destes direitos.
2. Para os acionistas cujo cadastro não contenha a inscrição do número do
CPF/CNPJ ou a indicação de Banco/Agência/Conta Corrente, os dividendos
somente serão creditados a partir do 3o dia útil da data da atualização cadastral
nos arquivos eletrônicos do Banco Bradesco S/A, que poderá ser efetuada
através de qualquer agência da rede.
3. Os acionistas usuários de Custódias Fungíveis das Bolsas de Valores receberão o
pagamento através dos seus Agentes de Custódia.
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