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AVISO AOS ACIONISTAS
AUMENTO DE CAPITAL DENTRO DO LIMITE DO CAPITAL AUTORIZADO
Homologação do Aumento de Capital
A Brasil Brokers Participações S.A. (“Companhia” ou “Brasil Brokers”), sociedade anônima
aberta com ações ordinárias negociadas no Novo Mercado da BM&FBOVESPA sob o código
BBRK3, fazendo referência aos Avisos aos Acionistas divulgados nos dias 13/06/2017,
13/07/2017, 21/07/2017 e 03/08/2017, vem informar aos seus acionistas o que segue abaixo.
1. Aumento de capital: O Conselho de Administração da Brasil Brokers, em reunião
realizada no dia 13/06/2017, aprovou o aumento do capital social, dentro do limite do
capital autorizado, conforme disposto no artigo 5º, §2º do Estatuto Social da Companhia. O
aumento do capital social será de até R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), passando
dos atuais R$ 533.662.061,00 (quinhentos e trinta e três milhões, seiscentos e sessenta e dois
mil e sessenta e um reais) para até R$ 603.662.061,00 (seiscentos e três milhões, seiscentos e
sessenta e dois mil e sessenta e um reais), mediante a emissão privada de até 63.063.063
(sessenta e três milhões, sessenta e três mil e sessenta e três) novas ações ordinárias, todas
nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão por ação de R$ 1,11 (um
real e onze centavos).
2. Quantidade total de ações subscritas: No âmbito do Aumento de Capital, foi subscrito
um total de 63.063.063 (sessenta e três milhões, sessenta e três mil e sessenta e três) ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, no valor
total de R$ 69.999.999,93 (sessenta e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil,
novecentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos), correspondentes a 100% (cem
por cento) das ações disponíveis para subscrição no âmbito do Aumento de Capital.
3. Homologação do Aumento de Capital: Tendo em vista a não existência de prazo
adicional para a retratação da decisão de investimento após o final das rodadas de sobras, o
Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada nesta data, aprovou a
homologação do Aumento de Capital, passando o capital social da Companhia dos atuais R$
533.662.061,00 (quinhentos e trinta e três milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, e
sessenta e um reais), dividido em 192.839.601 (cento e noventa e dois milhões, oitocentas e

trinta e nove mil, seiscentas e uma) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem
valor nominal, para R$ 603.662.060,93 (seiscentos e três milhões, seiscentos e sessenta e dois
mil, sessenta reais e noventa e três centavos), dividido em 255.902.664 (duzentas e cinquenta
e cinco milhões, novecentas e duas mil, seiscentas e sessenta e quatro) ações ordinárias,
todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
4. Crédito das novas ações: As 63.063.063 (sessenta e três milhões, sessenta e três mil e
sessenta e três) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de
emissão da Companhia serão emitidas e creditadas em nome dos subscritores em até 5
(cinco) dias úteis a contar da presente data.
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