EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 08.312.229/0001-73
NIRE 35.300.334.345
Companhia Aberta
FATO RELEVANTE
A EZ TEC Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”), em atendimento às disposições do
artigo 157, § 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e da Instrução CVM nº 358, de 03 de
janeiro de 2002 e alterações subsequentes, informa aos seus acionistas que, em Reunião do
Conselho de Administração da Companhia, realizada em 01 de dezembro de 2017, foi aprovada a
distribuição de dividendos intermediários aos acionistas da Companhia à conta de reserva de lucros
verificada nas Demonstrações Financeiras do exercício de 2016, conforme detalhado abaixo:
(i)

Farão jus aos dividendos os detentores de ações de emissão da Companhia em
06/12/2017.

(ii)

Montante total dos dividendos: R$ 440.554.760,61 (quatrocentos e quarenta
milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e sessenta reais e
sessenta e um centavos), correspondentes a R$ 2,67 por ação.

(iii)

Data do Pagamento: 15/12/17.

(iv)

As ações da Companhia serão negociadas ex-direito a dividendos a partir de
07/12/2017 (inclusive).

(v)

Os acionistas terão seus créditos disponíveis de acordo com o domicílio bancário
fornecido ao Itaú Unibanco S.A., instituição escrituradora das ações de emissão da
Companhia, na data de pagamento indicada acima.

(vi)

Para os acionistas que possuem suas ações depositadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão, receberão através de seus agentes de custódia (corretoras de valores).

(vii)

Para os acionistas cujos cadastros não contenham a inscrição do número do CPF/CNPJ
ou a indicação de “Banco/Agência/Conta Corrente”, os dividendos somente serão
creditados a partir do 3º dia útil, contado da data da atualização cadastral nos arquivos
eletrônicos do Itaú Corretora de valores (escriturador), que poderá ser efetuada através
de qualquer agência da rede ou nas agências especializadas abaixo relacionadas. Para
maiores informações sobre a documentação necessária e sobre o procedimento para
atualização, favor entrar em contato através do Canal de Atendimento a Acionistas:
Capital e regiões metropolitanas: 3003 - 9285 | Demais Regiões: 0800-720-9285 - em
dias úteis, das 09h00 às 18h00.
Rio de Janeiro: Av. Almirante Barroso, 52- 2º andar – Centro
São Paulo: R. Boa
Vista, 176 – 1º Subsolo – Centro

Informações e documentos complementares encontram-se disponíveis aos acionistas na sede da
Companhia, no website da Companhia (www.eztec.com.br/ri), da Comissão de Valores Mobiliários e
da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
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