EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.º 08.312.229/0001-73
NIRE 35.300.334.345
Companhia Aberta
AVISO AOS ACIONISTAS
PAGAMENTO DAS FRAÇÕES DE AÇÕES
DECORRENTES DE BONIFICAÇÃO
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020 – A EZTEC S.A. (B3: EZTC3; Bloomberg EZTC3:BZ –
”Companhia”) comunica aos seus acionistas que, conforme informado em 26 de abril de 2019, as
frações de ações resultantes da bonificação aprovada na Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia realizada em 26 de abril de 2019 foram agrupadas em números inteiros e alienadas
em leilão realizado em 10 de fevereiro de 2020 na B3 S.A. – Bolsa, Brasil, Balcão.
Foram alienadas um total de 7.390 ações ordinárias de emissão da Companhia ao valor de
R$49,175160154 por ação, obtendo-se o valor total líquido de R$ 363.055,77.
Esse valor será rateado em 18 de fevereiro de 2020 entre aqueles que eram acionistas da
Companhia em 26 de abril de 2019, conforme proporção das frações de ações de que eram
titulares em tal data, da seguinte forma:
I. Acionistas com conta corrente bancária cadastrada na Instituição Depositária: os valores
serão creditados nas respectivas contas indicadas à Instituição Depositária;
II. Acionistas cujos cadastros não contenham a inscrição do número do CPF/CNPJ ou a
indicação de “Banco/Agência/Conta Corrente”: o crédito das frações serão creditados a
partir do 3º dia útil, contado da data da atualização cadastral nos arquivos eletrônicos
do Itaú-Unibanco, que poderá ser efetuada através de qualquer agência da rede ou
através de correspondência dirigida à Gerência de Escrituração – Unidade de
Processamento Operações Escrituração, Rua Ururai, 111 – Prédio B – Térreo _ Tatuapé
– CEP 03084-010 – São Paulo – SP;
III. Acionistas com custódia na CBLC – Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia: os
valores serão pagos à CBLC, que os repassará aos respectivos titulares por meio dos
seus agentes de custódia.
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