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RENAR MAÇÃS S.A. 

Companhia Aberta 

CNPJ 86.550.951/0001-50 

NIRE N° 42.300.010.456 

 

COMUNICADO AO MERCADO 

 

 

A Renar Maçãs (BM&FBovespa: RNAR3) (“Companhia”), em atendimento ao Ofício 

BM&FBOVESPA 1245/2015-SAE/GAE, enviado pela BM&FBovespa S.A. - Bolsa de Valores, 

Mercadorias e Futuros (“BM&FBovespa”) em 24 de abril de 2015, conforme anexo, comunica 

a seus acionistas e ao mercado em geral, em complementação ao Aviso de Acionistas 

divulgado na data de 24 de abril de 2015, que os acionistas da Companhia poderão 

exercer o direito de preferência de subscrição das novas ações emitidas no âmbito do 

aumento de capital, aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 

de abril de 2015, na proporção do número de ações que possuírem, utilizando-se a razão de 

0,197530864 ações por cada ação possuída. 

 

 

 

Fraiburgo, 27 de abril de 2015. 

 

 

Renato Rincon 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 

mailto:ri@renar.agr.br
http://www.renar.agr.br/ri
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ANEXO 

 

24 de abril de 2015 

1245/2015-SAE/GAE 

Renar Maçãs S.A. 

Diretor de Relações com Investidores 

Sr. Renato Roberti Rincon 

 

Ref.: Aumento do capital social por subscrição privada 

 

Prezado,  

 

Referimo-nos ao aviso aos acionistas de 24/04/2015, referente ao aumento de capital por 

subscrição privada, aprovado na RCA de 24/04/2015, para solicitar que nos informem, até às 

9h00 do dia 27/04/2015, o percentual que os acionistas terão direito a subscrever no período 

de preferência.  

 

Alertamos que esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado 

pela CVM e BM&FBOVESPA em 13/12/2011, e que o seu não atendimento poderá sujeitar 

essa companhia à eventual aplicação de multa cominatória pela Superintendência de 

Relações com Empresas - SEP da CVM, respeitado o disposto na Instrução CVM nº 452/07.  

 

Atenciosamente, 

 

Ana Lucia da Costa Pereira 

Gerência de Acompanhamento de Empresas 
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