EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 43.470.988/0001-65
NIRE 35.300.329.520
AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Srs. Acionistas que os dividendos declarados pela Companhia em Assembleia
Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2020, às 10 horas, no montante total de R$ 30.000.000,00
(trinta milhões de reais), sem retenção de Imposto de Renda, serão pagos no dia 02 de julho de 2020
aos Acionistas detentores de ações da Companhia na data base de 30 de abril de 2020, conforme
deliberado pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada no dia 18 de junho
de 2020,de acordo com o seguinte procedimento:
1)

Dividendo no valor de R$ 0,14430141 para cada ação ordinária.

2)

Instruções quanto ao crédito dos dividendos:
2.1) O pagamento dos dividendos dar-se-á em 02 de julho de 2020.
2.2) 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 no item 2.1 acima.
2.3) 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 Banco Itaú S.A.,
que poderá ser efetuada através de qualquer agência da rede ou através de correspondência
dirigida à Gerencia de Escrituração – Unidade de Processamento e Operações Escritural – Rua
Ururai, 299 – Térreo – Bairro Tatuapé - CEP 03084-010, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo.
2.4) Locais de atendimento: Nas agências do Itaú Unibanco S/A autorizadas a prestar serviços aos
acionistas.

3)
Os acionistas usuários das custódias fiduciárias terão seus dividendos disponibilizados
conforme procedimentos definidos pelas Bolsas de Valores.
4)
As ações da Companhia passaram a ser negociadas ex-dividendos a partir de 04 de maio de
2020, inclusive.
São Paulo, 18 de junho de 2020.

JOSÉ CARLOS WOLLENWEBER FILHO
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

