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SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. 

CNPJ/MF Nº 07.594.978/0001-78 

NIRE 35.300.477.570 

Companhia Aberta 

 

AVISO AOS ACIONISTAS 

 

São Paulo, 1 de abril de 2019 - A Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. comunica aos seus 

acionistas e ao mercado em geral que, em Reunião do Conselho de Administração da Companhia 

realizada em 29 de março de 2019, foi aprovada a retificação do valor dos dividendos prioritários 

destinados às ações preferenciais classe A, AB, AC, AE, AF, AG, AH, AI, AJ e AK, declarados em reunião 

do Conselho de Administração realizada em 14 de janeiro de 2019, passando o montante declarado 

de R$ 27.315.792,41 (vinte e sete milhões, trezentos e quinze mil, setecentos e noventa e dois reais 

e quarenta e um centavos), correspondentes a R$ 831,252621953 por ação, para R$  24.095.223,00 

(vinte e quatro milhões, noventa e cinco mil, duzentos e vinte e três reais), correspondentes a  

R$ 733,246797115 por ação, desconsiderando as ações em Tesouraria. 

 

A Companhia havia divulgado, no Aviso aos Acionistas de 14 de janeiro de 2019, que os dividendos 

seriam pagos até 31 de dezembro de 2019, sem correção monetária, em doze parcelas. Com a 

retificação do valor declarado, a Companhia informa que os dividendos serão pagos até 31 de 

dezembro de 2019, sem correção monetária, em onze parcelas, sendo que: (i) as três primeiras 

parcelas foram pagas em 18 de janeiro de 2019, 15 de fevereiro de 2019 e 15 de março de 2019; (ii) 

a quarta parcela será paga em 15 de abril de 2019; e (iii) as demais parcelas serão pagas mensalmente 

a partir de junho de 2019, no 15º (décimo quinto) dia de cada mês, ou no dia útil imediatamente 

anterior, caso o 15º (décimo quinto) dia não seja um dia útil.  

 

As demais condições dos dividendos declarados permanecem inalteradas.  

 

 

 

São Paulo, 1 de abril de 2019. 

 

 

Afonso Sugiyama 

Diretor de Relações com Investidores 


