Aviso aos Acionistas

Pagamento de Dividendos
São Paulo, 29 de abril de 2016 – A EZTEC S.A. (Bovespa: EZTC3; Bloomberg EZTC3:BZ), comunica aos
seus acionistas que em Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29 de abril de 2016, às 10 horas e 30 minutos,
foi aprovado o pagamento de dividendos relativos ao ano de 2015 no montante de R$ 155.452.471,84 (cento e
cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e
quatro centavos), equivalentes a R$0,989774546 por ação ordinária.
Os dividendos serão pagos aos acionistas em 10 de maio de 2016, com base na posição acionária de 29 de abril de
2016 e na quantidade total de ações com direito a dividendos detidas pelos acionistas antes da bonificação
aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada na mesma data, sendo que a partir de 2 de maio de 2015
(inclusive), as ações da Companhia serão negociadas ex-dividendos. Os dividendos serão pagos sem qualquer
atualização e sem retenção de imposto de renda na fonte, nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.249/95.
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.
Para os acionistas que possuem suas ações depositadas em Bolsa de Valores, receberão através de seus agentes
de custódia (Corretoras de valores).
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 Unibanco S/A, 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 Investfone:
Capital e regiões metropolitanas: 3003 - 9285 | Demais Regiões: 0800-720-9285 - em dias úteis, das 09h00 às
18h00.
Endereços das agências especializadas:
Belo Horizonte
Av. João Pinheiro 195, Subsolo
Centro - Belo Horizonte/MG
CEP 30130-180
Rio de Janeiro
Av. Almirante Barroso, 52 - 2º andar
Centro - Rio de Janeiro/RJ
CEP 20031-000
Salvador
Av. Estados Unidos, 50, 2º Andar - Ed. Sesquicentenário
Comércio - Salvador/BA
CEP 40020-010
São Paulo
R. Boa Vista, 176, 1º Subsolo
Centro - São Paulo/SP
CEP 01092-900

Contato RI
A. Emílio C. Fugazza
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Pedro Henrique Rocha Nocetti
Coordenador de Relações com Investidores

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

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 119 empreendimentos, totalizando mais de 3,5 milhões de metros quadrados de área
construída e em construção e 24.304 unidades. A EZTEC S.A. integra o Novo Mercado da Bovespa e é negociada
com o código EZTC3.

"Este

comunicado contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e
às perspectivas de crescimento da EZTEC. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da
administração da Companhia em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o seu plano de negócios. Tais
considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, pressões da
concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de
divulgação arquivados pela Companhia e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio".
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