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METALFRIO SOLUTIONS S.A.  
CNPJ/MF nº 04.821.041/0001-08 e NIRE 35.300.339.436 

COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO 
 

Fato Relevante 
 

A Metalfrio Solutions S.A. (“Companhia”) (BM&FBOVESPA: FRIO3), em atendimento ao disposto na 

Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro de 2002, e em complemento ao 
aviso de Fato Relevante divulgado em 11 de dezembro de 2009, que trata do pedido de análise prévia 

do registro de distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias de emissão da 
Companhia (“Oferta” e “Ações”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que: 

 

(i) estima-se que a quantidade base de Ações a serem emitidas pela Companhia no âmbito da Oferta 
primária será de 17.000.000 Ações, que corresponde a 41,65% do total de 40.818.930 ações 

ordinárias atualmente representativas do capital social da Companhia e 29,40% do total de ações da 
Companhia após a conclusão da Oferta, caso não ocorra o exercício das Ações Adicionais e Ações 

Suplementares, conforme definidas na minuta do Prospecto Preliminar de Distribuição Pública Primária 

e Secundária das Ações Ordinárias de Emissão da Companhia (“Prospecto”); 
 

(ii) a quantidade base da Oferta secundária será de 13.998.144 Ações, que corresponde a 34,29% do 
capital social total da Companhia antes da Oferta e a 52,84% das participações combinadas 

atualmente detidas na Companhia pelos Vendedores (assim identificados na minuta do Prospecto); 
 

(iii) a quantidade base de Ações das Ofertas primária e secundária poderá ser acrescida pelas Ações 

Adicionais e Ações Suplementares, em linha com a regulamentação vigente; 
 

(iv) consoante informado na minuta do Prospecto, do total dos recursos da Oferta primária, a 
Companhia pretende utilizar: (a) cerca de 5% com a implementação de um software de gestão 

internacional para o controle de subsidiárias e para explorar sinergias operacionais; (b) cerca de 10% 

com a expansão da fábrica de Três Lagoas; (c) cerca de 20% para o pagamento da opção de 
compra/venda de ações correspondentes à aquisição de 29% do capital social da Senocak; (d) cerca 

de 35% para aquisições e/ou abertura de novas unidades, em mercados com potencial de crescimento 
acelerado e onde a presença atual da Companhia é pequena ou ainda não existente; (e) cerca de 

30% para capital de giro para financiar seu crescimento. 

 
Para maiores esclarecimentos, favor consultar a minuta do Prospecto em nosso website 

www.metalfrio.com.br/ri. A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados sobre o 
desenvolvimento da Oferta. 

 
São Paulo, 16 de dezembro de 2009. 

 

Metalfrio Solutions S.A. 
Marcelo Moojen Epperlein 

Diretor de Relações com Investidores 
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