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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2 DE AGOSTO DE 2017
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
Conforme Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009
Senhores Acionistas,
A Administração da METALFRIO SOLUTIONS S.A. ("Companhia"), conforme deliberado em Reunião
do Conselho de Administração realizada em 19 de abril de 2017, vem submeter à apreciação de
V. Sas. a Proposta da Administração sobre o aumento do capital social da Companhia, que será
deliberado na Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 2 de agosto de 2017, às 15
horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Abrahão
Gonçalves Braga, nº 412, km 12,5 da Via Anchieta ("Proposta").
Todos os documentos e informações pertinentes à presente Proposta encontram-se à disposição
de V. Sas. na página da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBovespa S.A. — Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br), na sede social da Companhia e no seu website
(www.metalfrio.com.br/ri), na forma da legislação aplicável.
São Paulo, 05 de julho de 2017.

Marcelo Faria de Lima
Presidente do Conselho de Administração
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ORDEM DO DIA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O aumento do capital social da Companhia no valor mínimo de R$ 40.000.050,00 (quarenta
milhões e cinquenta reais) e máximo de R$ 100.000.125,00 (cem milhões e cento e vinte e cinco
reais), mediante a emissão para subscrição particular de, no mínimo, 1.066.668 (um milhão,
sessenta e seis mil, seiscentas e sessenta e oito) de novas ações ordinárias da Companhia e, no
máximo, 2.666.670 (dois milhões, seiscentas e sessenta e seis mil, seiscentas e setenta) de novas
ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, a um preço por ação de R$ 37,50 (trinta
e sete reais e cinquenta centavos), bem como autorizar o Conselho de Administração a homologar
o aumento de capital, depois de findos os procedimentos relativos ao exercício do direito de
preferência e subscrição de sobras.
AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA
Propõe-se que seja aprovada a emissão de novas ações da Companhia, no montante mínimo de
R$ 40.000.050,00 (quarenta milhões e cinquenta reais) e máximo de R$ 100.000.125,00 (cem
milhões e cento e vinte e cinco reais), mediante a emissão, para subscrição privada de, no
mínimo, 1.066.668 (um milhão, sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e oito) de novas ações
ordinárias da Companhia e, no máximo, 2.666.670 (duas milhões, seiscentas e sessenta e seis mil,
seiscentas e setenta) de novas ações ordinárias da Companhia, todas nominativas e sem valor
nominal, a um preço por ação de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos) (“Aumento
de Capital”). O preço de emissão foi fixado, sem diluição injustificada para os atuais acionistas da
Companhia, nos termos do artigo 170, §1º, III da Lei nº 6.404/76, com base na média ponderada
por volume do preço de fechamento das ações da Companhia nos pregões da BM&FBOVESPA S.A.
– Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, no período compreendido entre 17 de janeiro de 2017
e 18 de abril de 2017, incluindo referidos dias - período referente aos 3 (três) meses
imediatamente anteriores à Reunião do Conselho de Administração, realizada em 19 de abril de
2017, que aprovou a submissão à Assembleia Geral da proposta de aumento de aumento de
capital - acrescido de um prêmio de 8.9% por ação, sendo o preço final equivalente ao preço de
emissão por ação praticado no último aumento de capital social da Companhia, aprovado em
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08 de agosto de 2016 e homologado em Reunião do
Conselho de Administração realizada em 30 de setembro de 2016, conforme ajustado para refletir
o grupamento de ações da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia realizada em 17 de Abril de 2017.
O Aumento de Capital tem por objetivo reforçar a estrutura de capital da Companhia, conforme
detalhado no Anexo I a esta Proposta.
Os titulares de ações de emissão da Companhia terão direito de preferência na subscrição das
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novas ações, em quantidade de ações proporcional à participação detida por tais acionistas no
encerramento do pregão da BM&FBovespa na data da Assembleia Geral que deliberar sobre o
Aumento de Capital, podendo ainda concorrer na subscrição de sobras de ações não subscritas
durante o prazo para exercício do direito de preferência.
Se aprovado o Aumento de Capital em Assembleia Geral, os acionistas que desejarem exercer o
direito de preferência terão o prazo de 30 (trinta) dias, com início em 03 de agosto de 2017 e
término em 01 de setembro de 2017, para manifestarem sua intenção para o exercício do direito
de preferência. As demais condições para o exercício do direito de preferência serão informadas
mediante Aviso de Acionistas divulgado pela Companhia no momento subsequente à aprovação do
Aumento de Capital (“Aviso aos Acionistas”). Tendo em vista o valor máximo do Aumento de
Capital e a atual composição acionária da Companhia, cada 1 (uma) ação ordinária conferirá ao
seu titular o direito a subscrição de 0,649337652072659 ações ordinárias emitidas no Aumento de
Capital. Os direitos de preferência relacionados à subscrição das ações poderão ser livremente
cedidos.
O Aumento de Capital somente poderá ser integralizado em moeda corrente nacional. A
integralização das ações custodiadas na BM&FBovespa obedecerá às regras e procedimentos
próprios da Central Depositária de Ativos da BM&FBovespa, enquanto a integralização das ações
custodiadas na Itaú Corretora de Valores S.A. (“Custodiante”), instituição financeira responsável
pela escrituração das ações da Companhia, seguirá os procedimentos e regras por ela
estabelecidos. Os acionistas deverão observar os prazos constantes acima para o exercício do
direito de preferência, e os prazos constantes do Aviso aos Acionistas para a integralização das
ações objeto de tal direito, observados os prazos estabelecidos pela BM&FBovespa e pela
Custodiante.
Os subscritores que desejarem subscrever sobras das ações não subscritas no período de exercício
do direito de preferência deverão manifestar, no Boletim de Subscrição, sua intenção de
subscrever sobras, caso existam. O percentual para o exercício do direito de subscrição de sobras
deve ser obtido pela divisão da quantidade de ações não subscritas pela quantidade total de ações
subscritas pelos subscritores que tenham manifestado interesse nas sobras durante o período de
preferência, multiplicando o quociente obtido por 100. Esse percentual será aplicado sobre a
quantidade total de ações subscritas por cada subscritor. Findo o período para exercício do direito
de preferência e a divulgação do rateio de sobras, os acionistas deverão indicar a quantidade de
sobras de ações que desejam subscrever, que poderá ser inclusive superior à quantidade mínima
de sobras a que cada acionista fará jus, conforme critério de rateio acima previsto. A
Administração da Companhia procederá ao rateio das sobras de acordo com as indicações
manifestadas pelos subscritores. As sobras de ações ainda remanescentes após o período de
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subscrição e rateio de sobras serão canceladas. As frações de ações decorrentes do exercício do
direito de preferência e da subscrição e rateio das sobras serão desconsideradas.
Os subscritores também poderão indicar, no Boletim de Subscrição, que condicionam a respectiva
subscrição (i) a que haja subscrição do valor máximo previsto para o Aumento de Capital ou (ii) a
que haja subscrição de valor não inferior ao mínimo previsto para o Aumento de Capital,
indicando, neste caso, se deseja receber a totalidade das ações subscritas ou quantidade de ações
proporcional ao valor efetivo do Aumento de Capital. Na falta de manifestação do subscritor, será
presumido o seu interesse em receber a totalidade das ações por ele subscritas.
Caso ao final do prazo para a subscrição das sobras mencionado acima não seja verificada a
subscrição integral do valor máximo previsto para o Aumento de Capital, serão apuradas eventuais
desistências, conforme mencionado no parágrafo anterior, sendo que, nesses casos, haverá a
devolução dos valores integralizados pelos respectivos subscritores, sem juros ou correção
monetária, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do término do prazo para a subscrição das
sobras mencionado acima.
Depois de apuradas eventuais desistências e desde que atingido o valor mínimo de R$
40.000.050,00 (quarenta milhões e cinquenta reais) para o Aumento de Capital, o Conselho de
Administração da Companhia deverá homologar, total ou parcialmente, o Aumento de Capital.
As ações ordinárias da Companhia emitidas em decorrência do Aumento de Capital conferirão aos
seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos pelas demais ações ordinárias
de emissão da Companhia, inclusive recebimento integral de dividendos e/ou juros sobre capital
próprio, declarados pela Companhia a partir da data de homologação do Aumento de Capital pelo
Conselho de Administração.
As informações exigidas pelo artigo 14 da Instrução CVM nº 481 constituem o Anexo I à presente
proposta.
Marcelo Faria de Lima
Presidente do Conselho de Administração
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ANEXO I
INFORMAÇÕES SOBRE O AUMENTO DE CAPITAL
(artigo 14 da ICVM 481)

1. Informar valor do aumento e do novo capital social
Montante mínimo do aumento do capital social no valor de R$ 40.000.050,00 (quarenta milhões e
cinquenta reais) e montante máximo do aumento do capital social no valor de R$ 100.000.125,00
(cem milhões e cento e vinte e cinco reais).
Na hipótese de subscrição de ações correspondentes ao montante mínimo do Aumento de Capital,
o capital social da Companhia passará a ser de R$ 284.038.870,53 (duzentos e oitenta e quatro
milhões, trinta e oito mil, oitocentos e setenta reais e cinquenta e três centavos), dividido em
5.173.422 (cinco milhões cento e setenta e três mil, quatrocentos e vinte e duas) ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal.
Na hipótese de subscrição de ações correspondentes ao montante máximo do Aumento de
Capital, o capital social passará a ser de R$ 344.038.945,53 (trezentos e quarenta e quatro
milhões, trinta e oito mil, novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos),
dividido em 6.773.424 (seis milhões, setecentas e setenta e três mil, quatrocentas e vinte e
quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
A alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia de forma a adequá-lo ao valor
do novo capital social após o Aumento de Capital será deliberada oportunamente, após a
conclusão de todos os procedimentos relativos ao Aumento de Capital, direito de preferência e
subscrição de sobras.
2. Informar se o aumento será realizado mediante: (a) conversão de debêntures ou
outros títulos de dívida em ações; (b) exercício de direito de subscrição ou de bônus
de subscrição; (c) capitalização de lucros ou reservas; ou (d) subscrição de novas
ações
O aumento de capital será realizado mediante a subscrição particular de até 2.666.670 (dois
milhões, seiscentas e sessenta e seis mil, seiscentas e setenta) novas ações ordinárias de emissão
da Companhia.
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3. Explicar, pormenorizadamente, as razões do aumento e suas consequências
jurídicas e econômicas
O Aumento de Capital tem por objetivo reforçar a estrutura de capital da Companhia, permitir que
a mesma acelere os objetivos de médio prazo de relação Dívida Líquida / EBITDA e ainda suportar
a expansão sustentável das operações do México e Europa através dos investimentos em aumento
de capacidade.

O nível de alavancagem da Companhia diminuiu nos três últimos exercícios sociais, onde foi
possível observar sua relação de Dívida Líquida / EBITDA de 6,59 vezes em 2014 reduzir para 3,49
vezes ao final de 2016, fruto da geração de caixa da Companhia e do aumento de capital de
R$120 milhões concluído no terceiro trimestre de 2016. Não obstante, como anunciado em sua
última divulgação de resultados, a Companhia tem o objetivo de alcançar a relação de 2,5 vezes
no médio prazo.

Dívida Líquida/EBITDA
6,59x
5,45x
3,49x
2,50x

2014

2015

2016

Target

Ainda, a Companhia têm experienciado um crescimento substancial nas vendas de suas
subsidiárias, com a operação no México aumentando suas vendas em 49,4% em 2015 e 8,2% em
2016. As operações na Europa também contaram com um crescimento considerável, tendo suas
receitas crescido 30,8% em 2015 e 17,8% em 2016.

Crescimento da Receita
México
Europa

2015
49,4%
30,8%

2016
8,2%
17,8%
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Consequentemente, o nível de investimento em ativos (Capex) tem crescido nos últimos anos. A
Companhia investiu 35,2 milhões de reais em 2015 e 45,5 milhões de reais em 2016, suportando
ainda o também anunciado aumento da capacidade produtiva da planta da Turquia em 25%. A
Companhia também acredita que este Aumento de Capital lhe deixará melhor preparada para
melhor atingir novos mercados alvos.

Para fins exclusivamente de ilustração, segue abaixo simulação de alguns indicadores (data base
31/12/2016), considerando-se os valores de aumento de capital de R$ 40 milhões e R$ 100
milhões:

Capitalização (R$ mn)
Patrimônio Líquido (R$ mn)
Dívida Líquida (R$ mn)
Dívida Líquida / PL
Dívida Líquida / EBITDA LTM
Líquidez Corrente (R$ mn)

2016
0
121,8
315,9
2,6x
3,5x
186,9

2016
40
161,8
275,9
1,7x
3,0x
226,9

2016
100
221,8
215,9
1,0x
2,4x
286,9

Tendo em vista os fatores citados acima, a Administração da Companhia entende que o aumento
de capital proposto, entre R$ 40 milhões e R$ 100 milhões, se mostra efetivamente justificado.

4. Fornecer cópia do parecer do conselho fiscal, se aplicável
Não aplicável
5. Em caso de aumento de capital mediante subscrição de ações
a. Descrever a destinação dos recursos
Os recursos provenientes do Aumento de Capital serão destinados ao fortalecimento da estrutura
de capital da Companhia, reforçando a sua disponibilidade de caixa e reduzindo o seu
endividamento líquido.
b. Informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe
O capital social da Companhia é representado exclusivamente por ações ordinárias. Serão
emitidas, no mínimo, 1.066.668 (um milhão, sessenta e seis mil, seiscentas e sessenta e oito)
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e, no máximo, 2.666.670 (dois milhões,
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seiscentas e sessenta e seis mil, seiscentas e setenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal.
c. Descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem
emitidas
As ações ordinárias da Companhia emitidas em decorrência do Aumento de Capital conferirão aos
seus titulares os mesmos direitos conferidos às ações já existentes e gozarão, em igualdade de
condições, de todas as vantagens a elas atribuídas, incluindo o direito ao recebimento de
dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela Companhia
após a homologação do aumento de capital pelo Conselho de Administração.
d. Informar se a subscrição será pública ou particular
A subscrição será particular, realizada pelos acionistas da Companhia ou seus cessionários de
direitos de preferência para subscrição.
e. Em se tratando de subscrição particular, informar se partes relacionadas, tal
como definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto, subscreverão
ações no aumento de capital, especificando os respectivos montantes, quando
esses montantes já forem conhecidos
Os seguintes administradores indicaram que tem a intenção de subscrever ações da Companhia,
diretamente ou por meio de sociedades a eles relacionadas, que são acionistas da Companhia,
sem, entretanto, indicar as faixas de valores mínimo e máximo a serem subscritos:
(a)

Sr. Marcelo Faria de Lima, Presidente do Conselho de Administração da Companhia,
incluindo as sociedades controladas Peach Tree LLC e Rio Verde Consultoria e
Participações Ltda.;

(b)

Sr. Livinston Martins Bauermeister, membro do Conselho de Administração da Companhia.

Os demais administradores da Companhia manifestaram a sua intenção de não participar do
aumento de capital social pretendido.
f.

Informar o preço de emissão das novas ações ou as razões pelas quais sua
fixação deve ser delegada ao conselho de administração, nos casos de
distribuição pública

O preço de emissão será de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos) por ação ordinária.
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g. Informar o valor nominal das ações emitidas ou, em se tratando de ações sem
valor nominal, a parcela do preço de emissão que será destinada à reserva de
capital
As ações ordinárias de emissão da Companhia não têm valor nominal. O montante total da
emissão será destinado ao capital social da Companhia.
h. Fornecer opinião dos administradores sobre os efeitos do aumento de capital,
sobretudo no que se refere à diluição provocada pelo aumento
A Administração da Companhia entende que o Aumento de Capital é benéfico para a estrutura de
capital da Companhia, reforçando a sua disponibilidade de caixa e permitindo a redução do seu
endividamento líquido, além de lhe proporcionar melhores condições para aumentar seu nível de
operação e conquistar novos mercados alvos.
Desta forma, a Administração da Companhia entende que os efeitos globais do Aumento de
Capital serão positivos para os acionistas da Companhia, incluindo aqueles que decidirem não
exercer seus respectivos direitos de preferência para subscrição das novas ações.
Os administradores também entendem que a diluição potencial dos acionistas da Companhia que
decidirem não exercer ou exercer parcialmente seus respectivos direitos de preferência para
subscrição é justificada, tendo em vista que (i) o preço proposto para a emissão das novas ações
foi fixado nos termos do artigo 170, §1º, III, da Lei nº 6.404/76, conforme descrito no item 5(i)
abaixo; (ii) será assegurado direito de preferência e de reserva de sobras a todos os acionistas da
Companhia, nos termos do art. 171 da Lei nº 6.404/76; e (iii) a destinação dos recursos atenderá
os interesses sociais.
i.

Informar

o

critério

de

cálculo

do

preço

de

emissão

e

justificar,

pormenorizadamente, os aspectos econômicos que determinaram a sua escolha
O preço de emissão de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos) por ação foi fixado,
sem diluição injustificada para os atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, §1º,
III, da Lei nº 6.404/76, com base na média ponderada por volume do preço de fechamento das
ações da Companhia nos pregões da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros, no período compreendido entre 17 de janeiro de 2017 e 18 de abril de 2017, incluindo
referidos dias - período referente aos 3 (três) meses imediatamente anteriores à Reunião do
Conselho de Administração, realizada em 19 de abril de 2017, que aprovou a submissão à
Assembleia Geral da proposta de aumento de aumento de capital - acrescido de um prêmio de
10

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
AGE AUMENTO DE CAPITAL

8.9% por ação, sendo o preço final equivalente ao preço de emissão por ação praticado no último
aumento de capital social da Companhia, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada
em 08 de agosto de 2016 e homologado em Reunião do Conselho de Administração realizada em
30 de setembro de 2016, conforme ajustado para refletir o grupamento de ações da Companhia
aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 17 de Abril de 2017.
A Administração da Companhia entende que a utilização da média ponderada de cotação de
mercado das ações é um critério objetivo que melhor reflete a percepção do mercado em relação
ao valor intrínseco das ações de emissão da Companhia.
j.

Caso o preço de emissão tenha sido fixado com ágio ou deságio em relação ao
valor de mercado, identificar a razão do ágio ou deságio e explicar como ele foi
determinado

O preço de emissão foi fixado com base no valor de mercado das ações de emissão da Companhia
acrescido de um prêmio de 8.9% por ação, sendo o preço final equivalente ao preço de emissão
por ação praticado no último aumento de capital social da Companhia, aprovado em Assembleia
Geral Extraordinária realizada em 08 de agosto de 2016 e homologado em Reunião do Conselho
de Administração realizada em 30 de setembro de 2016, conforme ajustado para refletir o
grupamento de ações da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia
realizada em 17 de Abril de 2017.
k. Fornecer cópia de todos os laudos e estudos que subsidiaram a fixação do
preço de emissão
Não aplicável.
l.

Informar a cotação de cada uma das espécies e classes de ações da companhia
nos mercados em que são negociadas, identificando:

Cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 anos
Valor por ação ordinária de emissão da Companhia (em R$)
Ano

Mínima

Média

Máxima

2014

31,53

52,66

98,68

2015

18,92

25,20

37,52

2016

13,66

36,95

45,75

2017 (Parcial até 30/06/2017)

26,25

33,66

37,80

1

Cotações mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 anos, ajustadas para refletir o grupamento de
ações da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 17.04.2017.
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Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 anos
Valor por ação ordinária de emissão da Companhia (em R$)
Trimestre

Mínima

Média

Máxima

2T17

30,00

32,78

37,35

1T17

26,25

34,28

37,80

4T16

22,80

31,54

41,85

3T16

24,49

41,13

45,75

2T16

22,17

29,48

33,63

1T16

13,66

20,50

33,31

4T15

18,92

21,48

26,27

3T15

20,49

24,26

27,74

2T15

23,65

26,31

32,16

1T15

23,96

27,24

37,52

2

Cotações mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 anos, ajustadas para refletir o
grupamento de ações da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada
em 17.04.2017.

Cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 meses
Valor por ação ordinária de emissão da Companhia (em R$)
Mês

Mínima

Média

Máxima

jun/17

30,01

31,01

34,34

mai/17

31,35

34,26

37,35

abr/17

30,00

31,52

32,40

mar/17

30,60

32,25

36,60

fev/17

33,00

35,80

37,80

jan/17

26,25

32,13

35,25

Cotação média nos últimos 90 dias
Valor por ação ordinária de emissão da Companhia (em R$)
90 dias de
calendário

Mínima

Média

Máxima

De
06/02/2017
a
30/06/2017

30,00

32,97

37,80
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m. Informar os preços de emissão de ações em aumentos de capital realizados nos
últimos 3 (três) anos
O valor de emissão de ações no último aumento de capital, o qual foi concluído em setembro de
2016, teve seu preço fixado em 2,50 reais por ação, o qual após o grupamento de ações finalizado
em junho de 2017, representa 37,50 reais por ação.
n. Apresentar percentual de diluição potencial resultante da emissão
Tendo em vista que todos os acionistas da Companhia terão o direito de preferência na subscrição
das novas ações ordinárias, caso os mesmos exerçam na integralidade seus respectivos direitos de
preferência, o Aumento de Capital não implicará em qualquer diluição dos atuais acionistas.
No caso dos acionistas que optarem por não exercer o direito de preferência, a diluição potencial
resultante da emissão de ações no Aumento de Capital será de 20,62% a 39,37%, considerando
os montantes mínimo e máximo do Aumento de Capital.
o. Informar os prazos, condições e forma de subscrição e integralização das ações
emitidas
As ações emitidas em decorrência do Aumento de Capital poderão ser subscritas e integralizadas à
vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição pelos acionistas da Companhia por meio
do exercício do direito de preferência, na proporção da quantidade de ações ordinárias de que
eram titulares no encerramento do pregão da BM&FBovespa na data da Assembleia Geral
Extraordinária que deliberar sobre o Aumento de Capital, no prazo de 30 (trinta) dias corridos,
com início em 03 de agosto de 2017 e término em 01 de setembro de 2017. As demais condições
para exercício do direito de preferência serão informadas mediante Aviso de Acionistas divulgado
pela Companhia no momento subsequente à aprovação do Aumento de Capital (“Aviso aos
Acionistas”).
(i) Ações Custodiadas na Custodiante
Os acionistas titulares de ações custodiadas junto à Custodiante deverão exercer os respectivos
direitos comparecendo às agências do Itaú indicadas no Aviso aos Acionistas que será divulgado
após a Assembleia Geral que deliberar sobre o Aumento de Capital, obedecido o prazo de 30
(trinta) dias corridos para exercício do direito de preferência.
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(ii) Ações Custodiadas na Central Depositária da BM&FBovespa
Os acionistas titulares de ações custodiadas na Central Depositária de Ativos deverão exercer os
respectivos direitos de preferência através de seus agentes de custódia e de acordo com as regras
estipuladas pela própria Central Depositária de Ativos, obedecido o prazo de 30 (trinta) dias
corridos para exercício do direito de preferência.
A integralização das ações subscritas no âmbito do aumento de capital social obedecerá as regras
e procedimentos próprios da Custodiante e da Central Depositária de Ativos da BM&FBovespa.
p. Informar se os acionistas terão direito de preferência para subscrever as novas
ações emitidas e detalhar os termos e condições a que está sujeito esse direito
Será assegurado aos acionistas da Companhia o direito de preferência para subscrever as novas
ações emitidas em decorrência do Aumento de Capital, nos termos do artigo 171 da Lei nº
6.404/76, com base na participação detida pelos acionistas no encerramento do pregão da
BM&FBovespa na data da Assembleia Geral Extraordinária que deliberar sobre o Aumento de
Capital.
O direito de preferência deverá ser exercido no prazo de 30 (trinta) dias corridos, com início em
03 de agosto de 2017 e término em 01 de setembro de 2017. As demais condições para exercício
do direito de preferência serão informadas mediante Aviso de Acionistas divulgado pela
Companhia no momento subsequente à aprovação do Aumento de Capital (“Aviso aos
Acionistas”).
Tendo em vista o valor máximo do Aumento de Capital e a atual composição acionária da
Companhia, cada 1 (uma) ação ordinária conferirá ao seu titular o direito à subscrição de
0,649337652072659 ações ordinárias emitidas no Aumento de Capital.
q. Informar a proposta da administração para o tratamento de eventuais sobras
Os acionistas da Companhia ou cessionários de direito de preferência, terão o direito de concorrer
no rateio das eventuais sobras de ações não subscritas durante o prazo para exercício do direito
de preferência.
Os subscritores que desejarem subscrever sobras das ações não subscritas no período de exercício
do direito de preferência deverão manifestar, no Boletim de Subscrição, sua intenção de
subscrever sobras, caso existam. O percentual para o exercício do direito de subscrição de sobras
deve ser obtido pela divisão da quantidade de ações não subscritas pela quantidade total de ações
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subscritas pelos subscritores que tenham manifestado interesse nas sobras durante o período de
preferência, multiplicando o quociente obtido por 100. Esse percentual será aplicado sobre a
quantidade total de ações subscritas por cada subscritor. Findo o período para exercício do direito
de preferência e a divulgação do rateio de sobras, os acionistas deverão indicar a quantidade de
sobras de ações que desejam subscrever, que poderá ser inclusive superior à quantidade mínima
de sobras a que cada acionista fará jus, conforme critério de rateio acima previsto. A
Administração da Companhia procederá ao rateio das sobras de acordo com as indicações
manifestadas pelos subscritores. As sobras de ações ainda remanescentes após o período de
subscrição e rateio de sobras serão canceladas. As frações de ações decorrentes do exercício do
direito de preferência e da subscrição e rateio das sobras serão desconsideradas.
Maiores detalhes sobre o exercício do direito de preferência e a subscrição das eventuais sobras
serão divulgados, após a Assembleia Geral que deliberar sobre o Aumento de Capital, através de
Aviso aos Acionistas.
r.

Descrever pormenorizadamente os procedimentos que serão adotados, caso
haja previsão de homologação parcial do aumento de capital

Caso o montante mínimo do Aumento de Capital seja subscrito, será admitida a homologação
parcial do Aumento de Capital. Neste caso, não será concedido prazo adicional para revisão da
decisão de investimento, tendo em vista que os acionistas terão a opção de condicionar a sua
decisão de investimento no ato de subscrição, conforme descrito no parágrafo abaixo.
Os subscritores poderão indicar, no Boletim de Subscrição, que condicionam a respectiva
subscrição (i) a que haja subscrição do valor máximo previsto para o Aumento de Capital ou (ii) a
que haja subscrição de valor não inferior ao mínimo previsto para o Aumento de Capital,
indicando, neste caso, se deseja receber a totalidade das ações subscritas ou quantidade de ações
proporcional ao valor efetivo do Aumento de Capital. Na falta de manifestação do subscritor, será
presumido o seu interesse em receber a totalidade das ações por ele subscritas.
Caso ao final do prazo para a subscrição e rateio das sobras mencionado acima não seja verificada
a subscrição integral do valor máximo previsto para o Aumento de Capital, serão apuradas
eventuais desistências, conforme mencionado no parágrafo anterior, sendo que, nesses casos,
haverá a devolução dos valores integralizados pelos respectivos subscritores, sem juros ou
correção monetária, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do término do prazo para a
subscrição das sobras mencionado acima.
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Depois de apuradas eventuais desistências e desde que atingido o valor mínimo de R$
40.000.050,00 (quarenta milhões e cinquenta reais) para o Aumento de Capital, o Conselho de
Administração da Companhia deverá homologar, total ou parcialmente, o Aumento de Capital.
s. Caso o preço de emissão das ações seja, total ou parcialmente, realizado em
bens
i.

Apresentar descrição completa dos bens.

ii.

Esclarecer qual a relação entre os bens incorporados ao patrimônio da
companhia e o seu objeto social.

iii.

Fornecer cópia do laudo de avaliação dos bens, caso esteja disponível.

Nenhum dos itens acima se aplica, tendo em vista que a integralização das ações subscritas no
âmbito do Aumento de Capital será realizada, exclusivamente, em moeda corrente nacional.
6. Em caso de aumento de capital mediante capitalização de lucros ou reservas
Não aplicável, tendo em vista que o Aumento de Capital será integralmente subscrito e
integralizado em moeda corrente nacional.
7.

Em caso de aumento de capital por conversão de debêntures ou outros títulos de

dívida em ações ou por exercício de bônus de subscrição
Não aplicável, tendo em vista que o Aumento de Capital não decorre da conversão de debêntures
ou outros títulos de dívida em ações ou por exercício de bônus de subscrição.
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