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AVISO AOS ACIONISTAS
Pagamento de Dividendos
São Paulo, 13 de maio de 2019 - A T4F ENTRETENIMENTO S.A. ("T4F" ou “Time For Fun”
ou “Companhia”) (B3: SHOW3), maior empresa de entretenimento ao vivo da América do Sul,
comunica aos seus acionistas que em Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada na
data de 25 de abril de 2019, foi aprovado o pagamento de dividendo obrigatório, relativo ao
exercício de 2018, no valor de R$1.991.244,27 (um milhão, novecentos e noventa e um mil,
duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos), e R$1.991.244,27 (um milhão,
novecentos e noventa e um mil, duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos)
como dividendo adicional, correspondentes a R$0,05918742 por ação de emissão da
Companhia, desconsideradas as ações em tesouraria.
O pagamento de dividendos será efetuado na data de 24 de maio de 2019, de acordo com o
previsto no artigo 205, §3º, da Lei nº 6.404/76. Conforme informado na proposta da
administração, a data de corte para o pagamento de dividendos é o dia 30/04/2019 (D+3),
sendo, portanto, a data da posição acionária para o cálculo de dividendos. No dia 02/05/2019
(D+4), as ações são negociadas ex-dividendos.
O pagamento será efetuado de acordo com a respectiva conta corrente e domicílio bancário
fornecido pelo acionista ao Banco Bradesco S.A, instituição responsável pela escrituração das
ações da Companhia.
Para os acionistas cujo cadastro não contenha inscrição do número de CPF/CNPJ ou indicação
de “Banco/Agência e Conta Corrente”, os pagamentos somente serão realizados a partir do 3º
dia útil contado da data da atualização cadastral nos arquivos eletrônicos do Banco Bradesco
S.A., que poderá ser efetuada por meio de qualquer agência da rede.
Os pagamentos relativos às ações depositadas na custódia da B3 serão creditados àquela
entidade e as instituições custodiantes se encarregarão de repassá-los aos respectivos
acionistas titulares. Para os acionistas cujo cadastro não contenha inscrição do número de
CPF/CNPJ, deverá ser solicitada a alteração junto ao seu agente de custódia.
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