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FATO RELEVANTE
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
O Banco do Estado do Pará S.A. comunica aos seus acionistas que na Assembleia Geral
Ordinária, realizada em 14.04.2021, foi deliberado o pagamento de dividendos referentes
ao resultado apurado no exercício findo em 31.12.2020, no valor de R$68.741.778,15
(Sessenta e oito milhões, setecentos e quarenta e um mil, setecentos e setenta e oito
reais e quinze centavos), equivalente a R$ 7,21952449 bruto por ação.
Ressalta-se que será deduzido, conforme termos do Artigo 71, parágrafo segundo do
Estatuto Social da Companhia e do art. 9º da Lei nº 9.249/95, o valor de
R$45.824.266,93 (Quarenta e cinco milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, duzentos e
sessenta e seis reais e noventa e três centavos) pagos a título de Juros sobre o Capital
Próprio nos dias 21.10 e 07.12 de 2020, sendo pago o valor de R$22.917.511,22 (vinte e
dois milhões, novecentos e dezessete mil, quinhentos e onze reais e vinte e dois
centavos), equivalente a R$2,406884692 bruto por ação.
Terão direito aos dividendos todos os detentores de ações do Banpará na data base de
19.04.2021, sendo que as ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas
“ex-direito” a partir de 20.04.2021.
O pagamento ocorrerá em 6 de maio de 2021, conforme segue:
a) Os acionistas que possuem opção de crédito cadastrada no Banpará ou no Banco
Bradesco S.A., Instituição Financeira depositária das ações de emissão do Banpará,
terão seus benefícios creditados em sua conta corrente automaticamente;
b) Os acionistas que não possuem opção de crédito cadastrada junto ao Banpará ou
Banco Bradesco S.A. deverão, a partir desta data, procurar uma agência do Banco
Bradesco S.A. para a atualização cadastral e, então, recebimento dos respectivos
valores a que têm direito.
Belém (PA), 14 de abril de 2021.
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