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ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. 

CNPJ/MF n° 00.359.742/0001-08 

NIRE nº 35300504798 

 

 

FATO RELEVANTE 

 

A ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Atom” e ou 

“Companhia”), em conformidade com o §4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, 

de 15/12/1976 e a Instrução CVM n° 358, de 03/01/2002, conforme 

alteradas, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 

Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data, foi aprovado, conforme a 

proposta da administração, a destinação do resultado do exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2020, incluindo lucros a serem 

distribuídos pela Companhia aos seus acionistas. 

 

Do Lucro líquido apurado, no valor de R$ 12.331.337,11 (doze milhões, 

trezentos e trinta  e  um  mil,  trezentos e trinta e sete reais e onze  centavos),  

foi aprovada a seguinte destinação: (i) Reserva Legal: R$ 616.566,86  

(seiscentos  e dezesseis mil, quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e 

seis centavos), equivalente  a  5%  (cinco  por  cento) do lucro líquido do  

exercício; (ii) Reserva de lucro: R$ 5.445.072,05 (cinco milhões, 

quatrocentos e quarenta e cinco mil, setenta e dois reais e cinco centavos); 

e (iii) Dividendos: R$ 2.928.692,56 (dois milhões, novecentos e  vinte  e  oito  

mil,  seiscentos  e  noventa  e  dois  reais  e  cinquenta  e  seis centavos), 

equivalente a 25% do lucro líquido do exercício, para distribuição de 

dividendos obrigatórios referentes ao exercício de 2020, e R$ 3.341.005,64 

(três milhões trezentos e quarenta e um mil cinco reais e sessenta e quatro 

centavos) referente a dividendos adicionais, totalizando R$ 6.269.698,20 

(seis milhões, duzentos e sessenta e nove mil, seiscentos e noventa e oito 

reais e vinte centavos), representando R$ 0,30 por ação de emissão da 

Companhia. 

 

Os dividendos serão creditados a cada acionista segundo o número de ações 

ordinárias de sua titularidade na data-base de 28 de abril de 2021. O 

pagamento será realizado até o dia 10 de maio de 2021. As ações da  

Companhia passarão a ser negociadas ex-dividendos a partir de 29 de  abril 

de 2021, inclusive. 

 

Por fim, a Companhia informa que a partir da presente data, a Ata da 
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Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária se encontra disponível para 

consulta, em sua sede, bem como nos websites da Comissão de Valores 

Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br) e da própria Companhia 

(https://atompar.com.br) 

 

 

 

Sorocaba/SP, 23 de abril de 2021. 

 

 

_____________________________________ 

Guilherme Henrique Cunha 

Diretor de Relações com Investidores 


