Companhia Aberta
CNPJ no 60.746.948/0001-12

Aviso aos Acionistas

O Banco Bradesco S.A. (Bradesco ou Sociedade) comunica aos
seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração, em reunião
realizada nesta data, aprovou pagamento de dividendos complementares, relativos a
2019, no valor de R$490.918.326,17, sendo R$0,058213963 por ação ordinária e
R$0,064035359 por ação preferencial, sem incidência de Imposto de Renda na Fonte,
nos termos do Artigo 10 da Lei no 9.249/95.
Serão beneficiados os acionistas que estiverem inscritos nos
registros da Sociedade nesta data, passando as ações a ser negociadas “ex-direito” aos
dividendos complementares a partir de 18.2.2020.
Os dividendos serão pagos em 28.2.2020, da seguinte forma:
 aos acionistas com ações depositadas na Sociedade e que mantêm os dados
cadastrais e bancários atualizados, mediante crédito a ser efetuado nas contas
correntes em instituição financeira por eles indicadas; e
 aos acionistas com ações depositadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, por
intermédio das instituições e/ou corretoras que mantêm suas posições em custódia.
Os acionistas que não possuírem seus dados atualizados
deverão apresentar-se na agência Bradesco de sua preferência, munidos de CPF, RG e
comprovante de residência, para atualização cadastral e recebimento dos respectivos
valores a que têm direito.
A seguir, demonstrativo dos valores pagos e a pagar relativos a
2019:
Valores Pagos

R$

- Juros sobre o capital próprio mensais pagos de fevereiro/2019 a
1.672.857.991,59
janeiro/2020
- Juros sobre o capital próprio intermediários do 1o semestre declarados em
1.455.000.000,00
28.6.2019 e pagos em 15.7.2019
- Juros sobre o capital próprio complementares declarados em 19.12.2019 e
4.245.000.000,00
pagos em 30.12.2019
Subtotal Valores Pagos
Valor a Pagar
- Dividendos complementares declarados nesta data (17.2.2020), a serem
pagos em 28.2.2020
Total

7.372.857.991,59
R$

490.918.326,17
7.863.776.317,76
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Por ação em R$
Provento:

Juros sobre o
capital próprio

Dividendos

Espécie

ON

PN

mensais

0,206997912

0,227697708

intermediários do 1o
semestre

0,172536471

0,189790118

complementares

0,503379600

0,553717560

complementares

0,058213963

0,064035359

0,941127946

1,035240745

Total

Considerando os R$8.000.000.000,00 pagos em 23.10.2019
como dividendos extraordinários, utilizando parte do saldo da conta “Reserva de
Lucros - Estatutária”, acrescido do valor de R$7.863.776.317,76 correspondente ao ano
de 2019, a remuneração total aos acionistas monta em R$15.863.776.317,76.
Cidade de Deus, Osasco, SP, 17 de fevereiro de 2020

Banco Bradesco S.A.
Leandro de Miranda Araujo
Diretor Executivo Adjunto e
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