Aviso aos Acionistas

Pagamento de Dividendos
São Paulo, 30 de setembro de 2019 – A EZ TEC Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”
ou “EZTEC”) (B3: EZTC3; Bloomberg EZTC3:BZ), faz referência à Assembleia Geral Ordinária realizada em 26
de abril de 2019, às 10 horas (“AGO”), na qual foi aprovado o pagamento de dividendos relativos ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2018 no montante de R$ 23.165.903,16 (vinte e três milhões e cento e sessenta
e cinco mil, novecentos e três reais e dezesseis centavos), equivalentes a R$ 0,140397896 por ação ordinária.
Os dividendos aprovados na AGO serão pagos aos acionistas no dia em 4 de outubro de 2019, com base na
posição acionária de 26 de abril de 2019 e na quantidade total de ações com direito a dividendos detidas pelos
acionistas em tal data, sendo que a partir de 29 de abril de 2019 (inclusive) as ações da Companhia passaram a
ser 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.
Para fins de esclarecimento, não farão jus a tais dividendos aprovados na AGO as ações emitidas (i) em
decorrência da bonificação de ações aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de abril de
2019, ou (ii) no contexto da oferta pública de distribuição primária com esforços restritos de ações ordinárias de
emissão da Companhia aprovada na reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de setembro de 2019.
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.
Os acionistas que possuem suas ações depositadas em ambiente de bolsa receberão o valor dos dividendos
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:
Rio de Janeiro
Av. Almirante Barroso, 52 - 2º andar
Centro - Rio de Janeiro/RJ
CEP 20031-000
São Paulo
R. Boa Vista, 176, 1º Subsolo
Centro - São Paulo/SP
CEP 01092-900
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Contato RI
A. Emílio C. Fugazza
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Hugo G.B. Soares
Coordenador de Relações com Investidores
Matheus C. P. Tubarão
Analista de Relações com Investidores
Pedro Tadeu T. Lourenço
Analista de Relações com Investidores

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