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AVISO AOS ACIONISTAS - PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
A Administração da WLM Indústria e Comércio S.A. comunica aos Senhores
Acionistas que, na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17 de setembro de
2015, foi aprovada a distribuição de dividendos complementares, no montante de
R$ 36.265.000,00 (trinta e seis milhões e duzentos e sessenta e cinco mil reais),
sendo R$ 4,72213 para cada ação ordinária e R$ 5,19434 para cada ação
preferencial, imputados à “Reserva de Lucros – Garantia para Pagamento de
Dividendos”, com base nas Demonstrações Financeiras da Companhia de 31 de
dezembro de 2014.
Os dividendos serão pagos a partir do dia 13 de novembro de 2015, considerando a
base acionária do dia 17 de setembro de 2015, conforme abaixo:
Tipo de Ação
Valor por ação

Ordinária
R$ 4,72213

Preferencial
R$ 5,19434

Instruções quanto ao crédito do pagamento:
1. Os acionistas terão seus pagamentos disponibilizados de acordo com o domicílio
bancário cadastrado junto ao Itaú Unibanco 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, contado da data da atualização cadastral nos arquivos
eletrônicos do Itaú Unibanco 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 do órgão custodiante.
Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2015
Rubem Roberto Ribeiro
Diretor Vice Presidente e de Relações com Investidores
Aviso publicado no Valor Econômico em 30 e 31 de outubro e 04 de novembro de 2015 e no Diário
Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 03, 04 e 05 de novembro de 2015.

