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AVISO AOS ACIONISTAS
Pagamento de Dividendos
MAGAZINE LUIZA S.A (“Companhia”) comunica aos acionistas e ao mercado em geral que, no dia 19 de
agosto de 2020, realizará o pagamento dos proventos totais aprovados na Assembleia Geral Ordinária
realizada em 27 de julho de 2020 (“AGO 2020”), referente ao exercício social findo em 31/12/2019, no
valor total de R$ 322.639.743,67 (trezentos e vinte e dois milhões, seiscentos e trinta e nove mil,
setecentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos), sendo que (i) R$ 112.000.000,00 (cento e
doze milhões de reais) referem-se ao pagamento de juros sobre capital próprio, conforme aprovado em
deliberação do Conselho de Administração realizada em 30 de setembro de 2019 (“JSCP Setembro”),
cujo valor bruto por ação é de R$0,0736066061, com base na posição acionária de 07/10/2019, sendo as
ações negociadas “ex” JSCP a partir de 08/10/2019; (ii) R$ 58.000.000,00 (cinquenta e oito milhões de
reais) referem-se ao pagamento de juros sobre capital próprio, conforme aprovado em deliberação do
Conselho de Administração realizada em 23 de dezembro de 2019 (“JSCP Dezembro”), cujo valor bruto
por ação é de R$0,0357891574, com base na posição acionária de 30/12/2019, sendo as ações
negociadas “ex” JSCP a partir de 02/01/2020; (iii) e R$ 152.639.743,67 (cento e cinquenta e dois milhões,
seiscentos e trinta e nove mil, setecentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos) referem- se
ao pagamento de dividendos, conforme aprovado na AGO 2020 (“Dividendos”), cujo valor bruto por
ação é de R$ 0,0941659675, com base na posição acionária de 30/07/2020, sendo as ações negociadas
“ex” dividendos a partir de 31/07/2020.
Instruções quanto ao crédito desses pagamentos:
- Os acionistas terão seus créditos disponíveis de acordo com o domicílio bancário fornecido ao Banco
Itaú S/A - Instituição Depositária de Ações, a partir da data de início da distribuição deste direito;
- Para os acionistas cujo cadastro não contenha a inscrição do número do CNPF/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 Banco Itaú S/A, que poderá ser
efetuada através de qualquer agência da rede;
- Maiores informações poderão ser obtidas junto às agências do Banco Itaú S.A., especializadas no
atendimento a acionistas, no horário bancário.
São Paulo, 28 de julho de 2020.

Roberto Bellissimo Rodrigues
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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NOTICE TO SHAREHOLDERS
Payment of Dividends
MAGAZINE LUIZA SA ("Company") hereby informs its shareholders and the market in general that it
will pay the interest on equity and dividends approved at the Annual General Meeting of
Shareholders on August 19, 2020, for the fiscal year ended in December/2019, in the total amount of
R$ 322,639,743.67 (three hundred and twenty two million, six hundred and thirty nine thousand,
seven hundred and forty three reais and sixty seven cents). Out of the R$322,639,743.67 total, (i)
R$112,000,000 (one hundred and twelve million) is attributable to interest on equity, whose gross
amount per share is R$0,0736066061 and its eligibility will be determined using a shareholding
position of October 7, 2019 and is being negotiated “ex” interest on equity from October 8, 2019; (ii)
R$58,000,000 (fifth eight million) is attributable to interest on equity, whose gross amount per share
is R$0,0357891574 and its eligibility will be determined using a shareholding position of December
30, 2019 and is being negotiated “ex” interest on equity from January 2, 2020; (iii) The remaining
R$152,639,743.67 (one hundred and fifth two million, six hundred and thirty nine thousand, seven
hundred and forty three reais and sixty seven cents) is attributable to dividends, whose gross amount
per share will be R$0,0941659675, based on a shareholding position of July 30, 2020, with shares
being traded "ex" dividends of July 31, 2020.
Instructions related to the credit of payments:
- Amounts will be credited to eligible shareholders as of the initial distribution date in accordance
with the banking information provided to Banco Itaú S/A, the depository bank;
- Shareholders whose registration data is incomplete (i.e. did not provide their social security
number; corporate taxpayer identification number; CPF/CNPJ; bank name; branch, and or current
account number) will have their dividends and interest on equity credited 3 business days after the
required information has been provided to any branch of Banco Itaú S/A;
- Further information can be obtained during regular banking hours through Banco Itaú S.A. branches
specializing in shareholder services.

São Paulo, July 28, 2020.

Roberto Bellissimo Rodrigues
CFO and Investor Relations Director

