METALFRIO SOLUTIONS S.A.
(Companhia Aberta)
CNPJ/MF n°. 04.821.041/0001-08
NIRE 35.300.339.436

FATO RELEVANTE

METALFRIO SOLUTIONS S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo,
estado de São Paulo, na Avenida Abrahão Gonçalves Braga, nº 412, inscrita no CNPJ/MF sob
o n.º 04.821.041/0001-08, registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como
companhia aberta categoria “A” sob o código 20613 (“Companhia”), em atendimento ao
disposto no §4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada, nos termos e para fins da Instrução CVM nº 358 de 3 de janeiro de 2002, conforme
alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em Reunião do Conselho
de Administração realizada na presente data, foi aprovada a submissão à Assembleia Geral da
Companhia (“Assembleia Geral Extraordinária”), da Proposta da Diretoria para aumento do
capital social da Companhia em até R$ 100.000.125,00 (cem milhões cento e vinte e cinco
reais), mediante subscrição privada de até 40.000.050 (quarenta milhões e cinquenta) novas
ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 2,50
(dois reais e cinquenta centavos) por ação, fixado nos termos do Artigo 170, Parágrafo 1º,
III, da Lei nº 6.404/76.
Referida Assembleia Geral Extraordinária deverá ser convocada pelo Presidente do Conselho
de Administração, imediatamente após a conclusão do procedimento de grupamento de
ações da Companhia em curso, aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
realizada em 17 de abril de 2017.
Em virtude do referido procedimento de grupamento de ações em curso, o preço de emissão
e o número de novas ações a serem emitidas deverão ser ajustados, para refletir tal
grupamento de ações, sendo que o preço de emissão passará a ser de R$ 37,50 (trinta e sete
reais e cinquenta centavos) por ação e o número de novas ações a serem emitidas será de
até 2.666.670 (dois milhões seiscentas e sessenta e seis mil, seiscentas e setenta).
São Paulo, 19 de abril de 2017.
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