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AVISO AOS DEBENTURISTAS
EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. (“Companhia”), comunica aos titulares das
Debêntures (conforme abaixo definido) que, nos termos da Cláusula 5.1 do “Instrumento
Particular de Escritura da 8a Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos
de Distribuição, da Even Construtora e Incorporadora S.A.”, celebrado em 06 de dezembro de
2016 entre a Companhia e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
(“Debêntures”, “Escritura” e “Emissão”, conforme o caso), em 26 de fevereiro de 2018, promoverá
o resgate antecipado facultativo da totalidade das Debêntures (“Resgate Antecipado”), mediante
o pagamento do saldo do valor nominal unitário das Debêntures, acrescido: (i) da remuneração
das Debêntures, calculada pro rata temporis desde a última data de pagamento da remuneração
das Debêntures prevista na Escritura até a data do efetivo Resgate Antecipado (“Valor de
Resgate Antecipado”); (ii) de prêmio de resgate de 0,35% (trinta e cinco centésimos por cento)
sobre o Valor de Resgate Antecipado, nos termos da Cláusula 5.1.1.1, item (i), da Escritura
(“Prêmio”); e (iii) de eventuais encargos devidos e não pagos até a data do Resgate Antecipado.

O pagamento do Valor de Resgate Antecipado, acrescido do Prêmio, será realizado na efetiva
data do Resgate Antecipado, conforme procedimentos e por meio da B3 S.A. - BRASIL, BOLSA,
BALCÃO (“B3”), para as Debêntures registradas eletronicamente na B3 ou, nos demais casos,
por meio do banco liquidante e do escriturador mandatário das Debêntures.

O ativo das Debêntures encontra-se registrado na B3 sob o código EVEN18.

A Administração da Companhia permanece à disposição para esclarecimentos e informações
adicionais que eventualmente se façam necessárias.

São Paulo, 06 de fevereiro de 2018.
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