YDUQS PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ n.º 08.807.432/0001-10
NIRE 33.300.282.050 – Código CVM n.º 02101-6
AVISO AOS ACIONISTAS
Pagamento de Dividendos
YDUQS PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) comunica aos acionistas e ao mercado
em geral que, conforme aprovado em Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada
em 24 de abril de 2020, e conforme declarada a distribuição e aprovação do pagamento de
dividendo relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, no montante total
de R$ 153.458.292,64 (cento e cinquenta e três milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil,
duzentos e noventa dois reais e sessenta e quatro centavos), equivalente na data de hoje a
R$ 0,5097236079511284 por ação ordinária de emissão da Companhia.
O pagamento dos dividendos será realizado à vista em 10 de dezembro de 2020. De acordo
com a legislação vigente, farão jus aos dividendos os acionistas da Companhia titulares de
ações na data-base de 24 de abril de 2020, respeitadas as negociações realizadas até aquela
data, inclusive. As ações foram negociadas ex-dividendos a partir de 27 de abril de 2020,
inclusive.
Para maiores informações, os acionistas poderão se dirigir a qualquer agência do Banco Itaú
ou ligar para 3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas) ou para 0800 720 9285 (demais
localidades), das 9h às 18h, em dias úteis.

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2020.
Eduardo Haiama
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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NOTICE TO SHAREHOLDERS
Payment of Dividends
YDUQS PARTICIPAÇÕES S.A. (“Company”) announces to its shareholders and the
market in general that, as approved at the Annual Shareholders’ Meeting held on April 24,
2020, and as declared the distribution and approval of payment of dividends related to the
fiscal year ended December 31, 2019, in the amount of one hundred and fifty-three million,
four hundred and fifty-eight thousand, two hundred and ninety-two reais and sixty-four
centavos (R$153,458,292.64) equal to R$0.5097236079511284 per common share issued by
the Company.
Dividends will be paid in cash on December 10, 2020. In accordance with the law in force,
persons registered as Company shareholders on the base date of April 24, 2020, will be
entitled to the dividends, respecting the negotiations held up to that date, including. Shares
have been traded ex-dividends as of April 27, 2020, including.
For further information, shareholders can go to any Banco Itaú branch or call 3003-9285
(capital cities and metropolitan regions) or 0800 720 9285 (other cities), from 9:00 a.m. to
6:00 p.m. on business days.

Rio de Janeiro, November 13, 2020.
Eduardo Haiama
Chief Financial and Investor Relations Officer
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