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COMUNICADO AO MERCADO
A UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia” e/ou “Uptick”), em continuidade ao
Aviso aos Acionistas divulgado em 26 de abril de 2017 e ao Comunicado ao Mercado
divulgado em 02 de maio de 2017, vem a público comunicar que a partir de 10 de maio de 2017
procederá o pagamento diretamente aos seus acionistas dos proventos deliberados na
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 26 de abril de 2017, a saber:

(i)

JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO no valor de R$ 4.100.000,00 (quatro milhões e
cem mil reais), correspondentes ao valor bruto de R$ 0,07818906049 e ao valor
líquido de R$ 0,06646070141 por ação do capital social, imputáveis ao dividendo
mínimo obrigatório objeto da deliberação realizada na Reunião do Conselho de
Administração realizada em 30 de dezembro de 2016 “ad referendum” da
Assembleia, aos acionistas detentores de posição acionária no dia 04 de janeiro de
2017; e,

(ii)

DIVIDENDOS ADICIONAIS no valor de R$ 6.569.757,16 (seis milhões, quinhentos e
sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos),
equivalente a R$ 0,1252885708 por ação ordinária, corrigidos pelo CDI até a data
do pagamento, aos acionistas detentores de ações em 02 de maio de 2017.

No que tange aos DIVIDENDOS ADICIONAIS a serem pagos a partir de 10 de maio de 2017, no
valor atualizado pelo CDI de R$ 6.591.803,95 (seis milhões, quinhentos e noventa e um mil,
oitocentos e três reais e noventa e cinco centavos) a Companhia informa que: (i)
R$ 6.569.757,16 (seis milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta e sete
reais e dezesseis centavos), equivalentes a R$ 0,1252885708 por cada ação ordinária,
representam o montante principal; e, (ii) R$ 22.046,77 (vinte e dois mil, quarenta e seis reais e

setenta e sete centavos), equivalentes a R$ 0,000420443 por cada ação ordinária, representam
a correção monetária pelo CDI da data da deliberação (“AGOE de 26/04/2017”) até o dia
09/05/2017.

Rio de Janeiro, 09 de maio de 2017.
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