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CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A. 

CNPJ/MF n° 61.022.042/0001-18 

NIRE 35.300.067.827 

Companhia Aberta 

 

AVISO AOS ACIONISTAS 

 

A CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A. (“Companhia”) comunica aos seus 

acionistas que realizará o pagamento integral dos dividendos aprovados em conformidade com 

a Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 22 de março de 2017 (“AGO”), por 

meio da qual foi aprovada a distribuição de dividendos no valor total de R$998.972,00 

(novecentos e noventa e oito mil e novecentos e setenta e dois reais) sendo: (b.1) 

R$693.332,40 (seiscentos e noventa e três mil, trezentos e trinta e dois reias e quarenta 

centavos) distribuídos para os titulares de ações preferenciais como dividendo mínimo, nos 

termos do Artigo 5º, §3º, alínea (a), do Estatuto Social da Companhia; e (b.2) R$305.639,60 

(trezentos e cinco mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta centavos) para os titulares de 

ações ordinárias da Companhia, nos termos do Artigo 33 do Estatuto Social da Companhia. Os 

dividendos correspondem a R$2,7948048877 por ação preferencial e R$2,4640405975 por 

ação ordinária. 

 

Terão direito ao recebimento dos referidos dividendos todos os titulares de ações ordinárias e 

preferenciais da Companhia no dia 22 de março de 2017. As ações serão negociadas ex-

dividendos a partir de 23 de março de 2017, inclusive. 

 

Os acionistas terão seus créditos disponíveis em 19 de maio de 2017, de acordo com sua 

conta corrente e domicílio bancário fornecido à instituição depositária das ações da 

Companhia, o Banco Itaú (“Banco Itaú”). 

 

Aos acionistas cujo cadastro junto ao Banco Itaú esteja desatualizado, ou seja, que não 

contém a inscrição do número de CPF/CNPJ e/ou indicação de Banco/Agência e Conta 

Corrente, os dividendos serão creditados a partir do 10º (décimo) dia útil contado da data da 

solicitação, desde que os interessados providenciem a regularização de seu cadastro, 

pessoalmente, em uma das agências abaixo relacionadas, que dispõem de atendimento 

exclusivo aos acionistas. Caso a atualização dos dados seja providenciada em agência do 
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Banco Itaú não mencionada abaixo, o pagamento somente será liberado após efetivação dos 

devidos registros em seus arquivos eletrônicos. 

Agências do Banco Itaú que dispõem de atendimento exclusivo aos acionistas: 

 
1. AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS BRASÍLIA  

SCS Quadra 3 - Edif. D'Angela, 30 - Bloco A, Sobreloja - Centro  
 

2. AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS BELO HORIZONTE  
Av. João Pinheiro, 195 - Subsolo - Centro  

 
3. AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS CURITIBA  

R. João Negrão, 65 - Sobreloja - Centro  
 

4. AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS PORTO ALEGRE  
R. Sete de Setembro, 746 - Térreo - Centro  

 
5. AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS RIO DE JANEIRO  

Av. Almirante Barroso, 52 - 2º andar  
 

6. AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS SÃO PAULO  
R. Boa Vista, 176 - 1 Subsolo - Centro  

 
7. AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS SALVADOR  

Av. Estados Unidos, 50 - 2º andar - Comércio  
 

Os acionistas usuários do serviço de custódia fiduciária de ações terão seus dividendos 

creditados conforme procedimentos adotados pela BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores, 

Mercadorias e Futuros. 

 

São Paulo, 12 de maio de 2017. 

 

CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A. 

ADOLPHO LINDENBERG FILHO 

Diretor de Relações com Investidores 


