ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME n° 00.359.742/0001-08
NIRE 35.300.504.798
AVISO AOS ACIONISTAS
A ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Atom” ou “Companhia”),
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, na presente data, o
Conselho de Administração da Companhia definiu, conforme determinado em
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29 de abril de 2022
(“Assembleia”), que os dividendos pagos a título de dividendos mínimos obrigatórios,
no montante de R$ 1.441.612,60 (um milhão, quatrocentos e quarenta e um mil,
seiscentos e doze reais e sessenta centavos) correspondendo ao valor de
R$0,06897999492 por ação, serão pagos em 20 de maio de 2022, da seguinte forma:
(i)

aqueles com ações depositadas no Banco Bradesco S.A., o Banco Escriturador,
e que mantêm os dados cadastrais e bancários atualizados, mediante crédito
a ser efetuado nas contas correntes em instituição financeira por eles
indicados. Aqueles que não possuírem tais dados atualizados deverão contatar
uma agência do Banco Bradesco S.A. de sua preferência para a atualização
cadastral e recebimento dos respectivos valores a que têm direito; e

(ii)

aqueles com ações depositadas na B3, por intermédio das Instituições e/ou
Corretoras que mantêm suas posições em custódia.

Por fim, a Companhia reitera que:
(i)

os dividendos declarados serão pagos de acordo com as posições acionárias
existentes no encerramento do pregão da B3 na data de realização da
Assembleia (data-base), respeitadas as negociações realizadas até esse dia,
inclusive. As ações da Companhia serão negociadas ex-direitos a partir do dia
seguinte à realização da Assembleia, inclusive; e

(ii)

as ações atribuídas aos acionistas na Assembleia, a título de bonificação, não
farão jus aos dividendos declarados.

Eventuais esclarecimentos adicionais poderão ser solicitados por meio (i) do telefone
+55 (15) 3031-6100 e Fax +55 (15) 3031-6100 ou (ii) do e-mail ri@atompar.com.br.
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