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FATO RELEVANTE
A EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), em atendimento ao
disposto no artigo 157, §4°, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”) e na
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n° 358, de 3 de janeiro de 2002, informa aos seus
investidores e ao mercado em geral que foi aprovado pelos acionistas, em Assembleia Geral
Extraordinária realizada na presente data, o aumento de capital social da Companhia no valor de
R$ 553.542.430,90 (quinhentos e cinquenta e três milhões, quinhentos e quarenta e dois mil,
quatrocentos e trinta reais e noventa centavos), passando o capital social da Companhia de
R$ 1.356.704.477,27 (um bilhão, trezentos e cinquenta e seis milhões, setecentos e quatro mil,
quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos) para R$ 1.910.246.908,17 (um bilhão,
novecentos e dez milhões, duzentos e quarenta e seis mil, novecentos e oito reais e dezessete
centavos), mediante a capitalização de parte da Reserva de Expansão da Companhia no referido
valor, com a emissão de 34.998.217 (trinta e quatro milhões, novecentos e noventa e oito mil e
duzentas e dezessete) novas ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal, a serem
bonificadas aos acionistas da Companhia na proporção de 21,2108114007 novas ações para cada
100 (cem) ações existentes, nos termos do artigo 169 da Lei das S.A., conforme detalhado abaixo:
a)
Data-base: terão direito à bonificação os acionistas titulares de ações na posição acionária
final do dia 26 de abril de 2019;
b)
Negociação: as atuais ações continuarão a ser negociadas com direito à bonificação até
26 de abril de 2019; a partir de 29 de abril de 2019, as ações passarão a ser negociadas “ex”
direito à bonificação;
c)
Direito das Ações Bonificadas: as ações recebidas em bonificação terão as mesmas
características e direitos das ações atualmente existentes e farão jus a dividendos integrais que
vierem a ser declarados a partir de 29 de abril de 2019, sendo certo que as novas ações serão
incluídas na posição dos acionistas em 03 de maio de 2019;
d)
Frações de Ações: a bonificação será efetuada sempre em números inteiros; para os
acionistas que desejarem transferir frações de ações oriundas da bonificação é estabelecido o
período de 03 de maio de 2019 a 02 de junho de 2019, em conformidade com o disposto no §3º
do artigo 169 da Lei das S.A.; transcorrido esse período, eventuais sobras decorrentes dessas
frações serão separadas, agrupadas em números inteiros e vendidas na B3 S.A. – Bolsa, Brasil,

Balcão, sendo o produto da venda disponibilizado aos acionistas titulares dessas frações, em data
a ser informada oportunamente; e
e)
Custo de Aquisição das Ações Bonificadas: o custo de aquisição das ações bonificadas é
de R$ 15,82 (quinze reais e oitenta e dois centavos) por ação, para os fins do disposto no §1º do
artigo 58 da Instrução Normativa RFB nº 1585/15.
Informações e documentos complementares encontram-se disponíveis aos acionistas na sede da
Companhia, no site de Relações com Investidores da Companhia (http://www.eztec.com.br/ri), e
nos websites da B3 S.A. – Bolsa, Brasil, Balcão (www.b3.com.br) e da Comissão de Valores
Mobiliários (www.cvm.gov.br).

São Paulo, 26 de abril de 2019.
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