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FATO RELEVANTE

AZEVEDO & TRAVASSOS S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto
na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 03 de
janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que o
Conselho de Administração da Companhia, reunido em 05/12/2014, aprovou a
declaração e o pagamento aos acionistas de juros sobre o capital próprio no
valor bruto total de R$ 1.402.356,87 (Hum milhão, quatrocentos e dois mil,
trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos), correspondente a
R$ 0,051939143 por ação, com retenção de 15% (quinze por cento) de
Imposto de Renda Retido na Fonte, nos termos do § 2º da Lei 9.249/95, exceto
para os acionistas que sejam comprovadamente imunes ou isentos, a serem
imputados, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária, aos dividendos
mínimos obrigatórios do exercício social de 2014, para todos os efeitos
previstos na legislação societária e nos termos do § 7º do artigo 9º da Lei nº.
9.249/95 e da Deliberação CVM nº 207/96.
O pagamento ocorrerá em 30/12/2014, na proporção da participação de cada
acionista no capital social da Companhia em circulação, sendo certo que farão
jus ao pagamento os acionistas constantes da base acionária da Companhia
em 05/12/2014. A partir de 08/12/2014 (inclusive), as ações de emissão da
Companhia serão negociadas “ex” estes juros sobre capital próprio.
O pagamento dos juros sobre capital próprio será disponibilizado de acordo
com o domicílio bancário fornecido ao Banco Itaú S.A. – Instituição Depositária
das ações da Companhia. Aos acionistas cujo cadastro não contenha a
inscrição do número do CPF/CNPJ ou a indicação de Banco/Agência/Conta
Corrente, os valores somente serão creditados a partir do 3º dia útil, contado
da data de atualização cadastral nos arquivos eletrônicos do Banco Itaú S.A.,
que poderá ser efetuada através de qualquer agência da rede Itaú.
São Paulo, 05 de dezembro de 2014.
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