DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF nº 16.614.075/0001-00
NIRE: 313.000.258-37

FATO RELEVANTE
Belo Horizonte, 11 de março de 2019 - A Direcional Engenharia S.A. (B3: DIRR3) vem a público
informar que o Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada nesta data,
aprovou a distribuição de dividendos intercalares, equivalente à quantia de R$ 0,38 (trinta e oito
centavos) por ação, considerando a posição de 147.489.507 ações na presente data, não incluídas
as ações em tesouraria, o que totaliza o montante a ser distribuído de R$ 56.046.012,66. O valor
total a ser distribuído é estimado e poderá sofrer variação em razão de eventual alteração do
número de ações em tesouraria.
Os dividendos intercalares ora declarados serão pagos aos acionistas com base na posição
acionária do fechamento do mercado em 14/03/2019. Desse modo, as ações de emissão da
Companhia passarão a ser negociadas ex-dividendos, a partir de 15/03/2019. Os dividendos serão
pagos no dia 25/03/2019.

Belo Horizonte, 11 de março de 2019.

José Carlos Wollenweber Filho
Diretor Financeiro e de Relação com Investidores
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MATERIAL FACT
Belo Horizonte, March 11th 2019 - Direcional Engenharia S.A. hereby informs to its shareholders
and the market that the Company´s Board of Directors, during a meeting held on this date, has
approved the payment of interim dividends equivalent to R$ 0,38 per share, totaling the amount of
BRL 56.046.012,66 (treasury shares will not be entitled to dividends). Referred amount to be paid
per share is estimated and may suffer changes due to the Company’s treasury shares trades.
Dividends will be paid to shareholders on the shareholding position of March 14th, 2019, with the
Company’s shares trading “ex right” as of March 15th, 2019. The dividends’ proceeds will be
transferred in March 25th, 2019.
Belo Horizonte, March 11th 2019
José Carlos Wollenweber Filho
CFO and IR Officer

