VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
CNPJ/MF nº 67.571.414/0001-41
NIRE 35.300.338.421
(Companhia Aberta – Novo Mercado)

AVISO AOS ACIONISTAS
DISPONIBILIZAÇÃO DAS AÇÕES

VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. (“Companhia”) em continuidade aos
avisos publicados em 12 de março de 2018 (“Aviso Aumento de Capital”), 17 de abril de 2018
(“Aviso de Sobras”), 25 de abril de 2018 (“Aviso Sobras Adicionais”), 15 de maio de 2018
(“Aviso Capitalização de Créditos”), 21 de maio de 2018 (“Fato Relevante de Homologação”)
e 22 de maio de 2018 (“Fato Relevante Rerratificação do Aumento de Capital”), vem
comunicar aos senhores acionistas e ao mercado em geral que as 288.508.781 ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal decorrentes do aumento de capital
homologado em 21 de maio de 2018 já foram devidamente creditadas aos subscritores e
credores da Companhia, dando integral cumprimento às obrigações até aqui exigíveis que
decorrem do Plano de Recuperação Judicial homologado nos autos da Recuperação Judicial
do Grupo Viver. A lista completa dos credores pagos e respectiva quantidade de ações
recebidas também está disponível no website da Companhia no seguinte endereço:
http://ri.viverinc.com.br na seção Recuperação Judicial/Aumento de Capital para
capitalização de créditos.
Para fins de depósito das ações junto à B3 para negociação, é necessário a atualização do
cadastro junto ao escriturador (Itaú Unibanco S.A.), pelos seguintes canais de atendimento:
3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 7209285 (demais localidades)
O horário de atendimento é em dias úteis das 9h às 18h.
Para atendimento pessoal, procurar as agências especializadas nas seguintes capitais:
Rio de Janeiro: Av. Almirante Barroso, 52- 2º andar - Centro
São Paulo: R. Boa Vista, 176 – 1º Subsolo - Centro
O Departamento de Relações com Investidores da Companhia permanece à disposição dos
acionistas para esclarecer quaisquer questões relacionadas ao objeto deste aviso através do
telefone (55 11) 3046-3288 ou do e-mail ri.viver@viver.com.br.

São Paulo, 25 de maio de 2018.
Eduardo Ramos Canonico
Diretor de Relações com Investidores.

