MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia aberta de capital autorizado
CNPJ/MF n° 21.314.559/0001-66
NIRE 35.300.472.101
AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
da Companhia realizada em 26 de abril de 2018, foi aprovada a distribuição de dividendos no
valor de R$ R$ 15.785.572,84 (quinze milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e
setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), sendo que, deste valor, R$ 15.000.000,00
(quinze milhões) foram declarados aos acionistas, a título de juros sobre capital próprio, em
Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de dezembro de 2017. O saldo
remanescente, no valor de R$ 785.572,84 (setecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e
setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), correspondente a R$ 0,003697021 por ação,
levando-se em consideração o número de ações em que se divide o capital social da
Companhia em 26 de abril de 2018, excluído o número de ações em tesouraria na mesma
data.
O pagamento dos juros sobre capital próprio e dos dividendos será realizado em realizado em
30 de maio de 2018. Terão direito ao recebimento de dividendos (R$ 785.572,84) os
acionistas assim identificados em 26 de abril de 2018 e, a partir de 27 de abril de 2018,
inclusive, as ações de emissão da Companhia serão negociadas ex-dividendos.
Os acionistas cujo cadastro não contenha CPF/CNPJ ou indicação de Banco/Agência e Conta
Corrente, terão os seus direitos creditados logo após a devida regularização do seu cadastro,
junto às Agências do Bradesco S.A. Para os acionistas que possuem suas ações custodiadas na
CBLC (Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia), deverão confirmar/alterar seus dados
bancários e cadastrais através do seu agente de custódia.
Endereço para maiores esclarecimentos:
Departamento de Relações com Investidores
Av. Dr. Renato Paes de Barros, 1017, conjunto 92, Itaim Bibi
CEP: 04530-001 – São Paulo – SP - Brasil
Telefone: (11) 3154-4000 / (11) 3154-4042
E-mail: ri@movida.com.br
São Paulo, 26 de abril de 2018.
Edmar Prado Lopes Neto
Diretor de Relações com Investidores

