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AVISO AOS ACIONISTAS 

 

A CR2 Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Companhia”) (BM&FBOVESPA: CRDE3 ON) 

informa aos seus acionistas que, em complemento ao Fato Relevante divulgado em 26 

de setembro de 2018 e aos demais Avisos aos Acionistas a respeito dos eventos do 

grupamento da totalidade das ações de emissão da Companhia, aprovado pela 

Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de novembro de 2018, foi apurada a 

sobra de 48,85 (quarenta e oito inteiros e oitenta e cinco décimos) frações de ações, as 

quais foram agrupadas em números inteiros para fins de venda, resultando em 48 

(quarenta e oito) ações de emissão da Companhia, que foram totalmente vendidas na 

[B]³ S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, em leilão realizado em 24 de janeiro 

de 2019. 

 

O valor líquido apurado na venda das ações foi de R$ 914,06 (novecentos e quatorze 

reais e seis centavos), resultando em um valor de R$ 18,71 (dezoito reais e setenta e um 

centavos) por ação, considerando o número total de frações apuradas. O crédito aos 

acionistas que possuem valores a receber em função do evento irá ocorrer no dia 6 de 

fevereiro de 2019 da seguinte forma: 

 

a) para os acionistas registrados nos livros da Companhia que possuam o cadastro 

atualizado, o crédito será efetuado diretamente pela Itaú Corretora de Valores S.A., 

instituição responsável pela escrituração das ações da Companhia, na conta corrente 

em Instituição Financeira indicada no cadastro do acionista; acionistas que não tiverem 

seus dados ou informações de conta corrente cadastrados ou atualizados deverão 

dirigir-se à Agência Itaú de sua preferência para proceder à atualização cadastral, 

portando CPF, RG, comprovante de residência e comprovante de domicílio bancário; e 

 

b) para os demais acionistas, o pagamento será efetuado diretamente à B3 S.A. - Brasil, 

Bolsa, Balcão, que repassará os valores aos acionistas cadastrados em seus registros, por 

intermédio dos seus Agentes de Custódia. 
 

Rio de Janeiro/RJ, 30 de janeiro de 2019. 

Felipe Shalders 

Diretor Presidente, Técnico e de Relações com os Investidores 

 


