Comunicado ao Mercado
PAGAMENTO DAS FRAÇÕES DE AÇÕES
DECORRENTES DE BONIFICAÇÃO
São Paulo, 23 de junho de 2016 – A EZTEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (Bovespa:
EZTC3; Bloomberg EZTC3:BZ) comunica aos seus acionistas que as frações de ações, resultantes da bonificação
aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de abril de 2016, foram agrupadas em números
inteiros e vendidas na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, em leilão realizado em 21 de
junho de 2016.
Nesse leilão, foram alienadas 3.313 ações ordinárias, escriturais, sem valor nominal, apurando-se o valor líquido
de R$ 16,05277270953 para cada ação.
Esses valores serão disponibilizados aos acionistas em 30 de junho de 2016, na proporção das frações de ações
a que fazem jus conforme data-base de 29 de abril de 2016, nas formas e locais abaixo descritos:
I.

Acionistas com conta corrente bancária cadastrada na Instituição Depositária - os valores serão creditados

nas respectivas contas indicadas.
II.

Acionistas com frações de ações custodiadas na CBLC – Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia –

os valores serão pagos à CBLC, que os repassará aos acionistas titulares por meio dos seus respectivos agentes de
custódia.

A. Emílio C. Fugazza
Diretor de Relações com Investidores
Contato RI
A. Emílio C. Fugazza
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Telefone: +55 11 5056 8313
E-mail: ri@eztec.com.br
Site: www.eztec.com.br/ri

Pedro Henrique Rocha Nocetti
Coordenador de Relações com Investidores

Sobre a EZTEC S.A.
Com 37 anos de história, a EZTEC é uma das empresas com maior lucratividade entre as empresas de capital
aberto do setor de incorporação e construção no Brasil. Com seu modelo de negócio totalmente integrado, a
Companhia já lançou 120 empreendimentos, totalizando mais de 3,5 milhões de metros quadrados de área
construída e em construção e 24.346 unidades. A EZTEC S.A. integra o Novo Mercado da Bovespa e é negociada
com o código EZTC3.

