
 

 

Companhia Aberta 
CNPJ n

o
 60.746.948/0001-12 Aviso aos Acionistas 

 
O Banco Bradesco S.A. (Bradesco), em conformidade com a Sistemática de Pagamento 

Mensal de Juros sobre o Capital Próprio (Sistemática), informa o cronograma previsto de 
pagamento de juros sobre o capital próprio mensais para o exercício de 2023: 

 

 
Os valores previstos a serem pagos aos acionistas inscritos nos registros da Sociedade nas 

datas de declaração e datas-base de direito acima mencionadas serão de R$0,017249826 por ação 
ordinária e R$0,018974809 por ação preferencial, que, líquidos do imposto de renda na fonte de 
15% (quinze por cento), correspondem a R$0,014662352 por ação ordinária e R$0,016128588 por 
ação preferencial, exceto para os acionistas pessoas jurídicas que estejam dispensados da referida 
tributação, que receberão pelo valor declarado.  

 
Os pagamentos serão efetuados conforme segue: 

 
 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;  

 
 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. 

 
O Bradesco esclarece que sua Sistemática vigente permanece inalterada e que informará ao 

mercado, tempestivamente, quaisquer alterações de datas e/ou valores contidos neste aviso. 
 

Cidade de Deus, Osasco, SP, 26 de dezembro de 2022 
 

Atenciosamente, 
 
 

Banco Bradesco S.A. 
 

André Rodrigues Cano 
Diretor Executivo Vice-Presidente 

 

Mês a que se Refere Data de Declaração e 
data-base de Direito 

Data 
“Ex-Direito” Data de Pagamento 

Janeiro 2.1.2023 3.1.2023 1o.2.2023 
Fevereiro 1o.2.2023 2.2.2023 1°.3.2023 

Março 1°.3.2023 2.3.2023 3.4.2023 
Abril 3.4.2023 4.4.2023 2.5.2023 
Maio 2.5.2023 3.5.2023 1o .6.2023 

Junho 1o .6.2023 2.6.2023 3.7.2023 
Julho 3.7.2023 4.7.2023 1o.8.2023 

Agosto 1o.8.2023 2.8.2023 1o.9.2023 
Setembro 1o.9.2023 4.9.2023 2.10.2023 
Outubro 2.10.2023 3.10.2023 1o.11.2023 

Novembro 1o.11.2023 3.11.2023 1o.12.2023 
Dezembro 1o.12.2023 4.12.2023 2.1.2024 


