ODONTOPREV S.A.
CNPJ/MF Nº 58.119.199/0001-51
NIRE 35.300.156.668
COMPANHIA ABERTA
AVISO AOS ACIONISTAS
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS
Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em Reunião do Conselho de Administração
realizada em 29 de abril de 2014, conforme proposto pela Diretoria, os Conselheiros
aprovaram a distribuição de dividendos, sujeito às seguintes condições:
1. Farão jus aos dividendos os detentores de ações de emissão da Companhia em 29 de
abril de 2014.
2. Montante total dos dividendos: R$ 49.808.697,77, correspondente a R$0,093760233 por
ação, desconsideradas 60.000 ações atualmente em Tesouraria.
3. Data do Pagamento: a partir de 04 de junho de 2014.
4. As ações da Companhia serão negociadas ex-direito a dividendos, a partir de 30 de
abril de 2014, inclusive.
5. Os acionistas terão seus créditos disponíveis de acordo com o domicílio bancário
fornecido ao Banco Bradesco S.A., Instituição Financeira Escriturária das ações de
emissão da Companhia, a partir da data de início do pagamento dos dividendos acima
referida.
6. Aos acionistas cujo cadastro não contenha a inscrição do número do CPF/MF ou do
CNPJ/MF, ou a indicação de Banco/Agência/Conta Corrente, os valores somente serão
creditados a partir do 3º dia útil, contado da data da atualização cadastral nos arquivos
eletrônicos do Banco Bradesco S.A., que poderá ser efetuada através de qualquer agência
da rede Bradesco.
7. Aos acionistas usuários de custódia fiduciária da CBLC - Companhia Brasileira de
Liquidação e Custódia, os dividendos serão pagos à referida CBLC que os repassará aos
acionistas titulares por intermédio dos seus Agentes de Custódia.

Barueri, 29 de abril de 2014.
José Roberto Borges Pacheco
Diretor de Relações com Investidores

ODONTOPREV S.A.
CNPJ/MF Nº 58.119.199/0001-51
NIRE 35.300.156.668
COMPANHIA ABERTA
AVISO AOS ACIONISTAS
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS DELIBERADOS EM
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (“AGO”) DE 01 DE ABRIL DE 2014

Comunicamos aos Senhores Acionistas que, conforme deliberado em AGO de 01 de abril
de 2014, e Aviso aos Acionistas da mesma data, realizaremos pagamento de dividendos a
partir de 11 de junho de 2014, sujeito às seguintes condições gerais:
1. Farão jus aos dividendos os detentores de ações de emissão da Companhia em 02 de
abril de 2014, inclusive.
2. Montante total dos dividendos: R$58.172.157,64, correspondendo a R$0,109503667 por
ação, desconsideradas 60.000 ações em Tesouraria.
3. Data do Pagamento: a partir de 11 de junho de 2014.
4. As ações da Companhia são negociadas ex-direito a dividendos desde o dia 03 de abril
de 2014, inclusive.
5. Os acionistas terão seus créditos disponíveis de acordo com o domicílio bancário
fornecido ao Banco Bradesco S.A., Instituição Financeira Escriturária das ações de
emissão da Companhia.
6. Aos acionistas cujo cadastro não contenha a inscrição do número do CPF/MF ou do
CNPJ/MF, ou a indicação de Banco/Agência/Conta Corrente, os valores somente serão
creditados a partir do 3º dia útil, contado da data da atualização cadastral nos arquivos
eletrônicos do Banco Bradesco S.A., que poderá ser efetuada através de qualquer agência
Bradesco.
7. Aos acionistas que tiverem as ações depositadas na BM&FBOVESPA, os dividendos
serão pagos e repassados por intermédio dos seus agentes de custódia.

Barueri, 27 de maio de 2014.

José Roberto Borges Pacheco
Diretor de Relações com Investidores
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