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FRAIBURGO – SANTA CATARINA
AVISO AOS ACIONISTAS
A RENAR MAÇÃS S.A. (BM&FBOVESPA: RNAR3) (“Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral que foi concluído o aumento de capital aprovado em Reunião do Conselho de
Administração realizada em 24 de abril de 2015 (“Aumento de Capital”); e (ii) que foi homologado
parcialmente, em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 23 de junho de
2015, o Aumento de Capital, no valor de, R$ 5.999.980 (cinco milhões novecentos e noventa e nove
mil novecentos e oitenta reais), mediante emissão de 1.499.995 (um milhão quatrocentos e noventa e
nove mil novecentos e noventa e cinco), de um total de 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil),
novas ações ordinárias, todas escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 4,00
(quatro reais) por ação. Em decorrência do Aumento de Capital parcialmente homologado, o capital
social da Companhia passou de R$ 127.173.500,00 (cento e vinte e sete milhões cento e setenta e
três mil e quinhentos reais), representado por 7.593.750 (sete milhões quinhentas e noventa e três
mil setecentas e cinquenta) ações ordinárias, para R$ 133.173.480,00 (cento e trinta e três milhões
cento e setenta e três mil quatrocentos e oitenta reais), representado por 9.093.745 (nove milhões
noventa e três mil setecentas e quarenta e cinco) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal.
A homologação é parcial tendo em vista que a reunião do Conselho de Administração que aprovou o
Aumento de Capital dispôs que este seria de, no mínimo, R$3.600.000,00 (três milhões e seiscentos
reais) e, no máximo, R$6.000.000,00 (seis milhões de reais), mediante a emissão de, no mínimo,
900.000 (novecentas mil) e, no máximo, 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) novas ações
ordinárias, todas escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$4,00 (quatro reais) por
ação.
A administração da Companhia irá propor à Assembleia Geral de acionistas a alteração do artigo 5º do
Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir o novo capital social da Companhia.
O Departamento de Relações com Investidores da Companhia permanece à disposição dos
acionistas para esclarecer quaisquer questões relacionadas ao objeto deste aviso através do telefone
(49) 3256-2202 ou do e-mail ri@renar.agr.br.
Fraiburgo, 23 de junho de 2015.
Renato Rincon
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

