
POMI FRUTAS S/A 

Companhia Aberta 

CNPJ/MF nº 86.550.951/0001-50 

NIRE 42.300.010.456 

 

AVISO AOS ACIONISTAS 

 

A POMI FRUTAS S/A (“Companhia”), nos termos do Fato Relevante divulgado em 29 de 

novembro de 2017, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi aprovado, 

na Reunião nº 07/17 do Conselho de Administração da Companhia realizada em 29 de 

novembro de 2017, o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital 

autorizado, para subscrição privada, nos seguintes termos e condições (“Aumento de 

Capital”).  

 

1. Valor do Aumento de Capital, Número de Ações e Preço de Emissão  

 

O valor do Aumento de Capital será de no máximo R$ 4.586.298,00 (quatro milhões, 

quinhentos e oitenta e seis mil, duzentos e noventa e oito reais), mediante a emissão de até 

3.057.532 (três milhões, cinquenta e sete mil, quinhentas e trinta e duas) novas ações 

ordinárias de emissão da Companhia, todas escriturais e sem valor nominal, ao preço de 

emissão de R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por ação.  

 

O preço de emissão foi fixado sem diluição injustificada da participação dos atuais 

Acionistas da Companhia, de acordo com os termos do inciso III, §1° do artigo 170 da Lei n° 

6.404/76 conforme alterada (“Lei das S.A.”), aplicando-se deságio de aproximadamente 

31,5% sobre R$ 2,19 (dois reais e dezenove centavos), que é o preço médio ponderado 

pelo volume de negociação das ações de emissão da Companhia na B3, nos pregões 

realizados no período entre 27 de setembro de 2017 (inclusive) e 27 de novembro de 2017 

(inclusive), tendo em vista a queda acentuada na cotação das ações da Companhia no 

período considerado e com o objetivo de estimular a adesão dos acionistas na subscrição 

das novas ações. 

 

Na fixação do preço de emissão, a Companhia analisou os três critérios previstos no artigo 

170 da Lei n° 6.404/76 e acredita que o preço médio das ações de emissão da Companhia 

negociadas na B3, aplicando-se o deságio nos termos acima informados, seja a forma mais 

adequada para determinar o preço de emissão das ações objeto do aumento de capital, 

haja vista sua representatividade considerando sua negociação em mercado e a liquidez 

pertinente.  

 



O percentual de diluição será de no máximo 20,38% (vinte inteiros e trinta e oito 

centésimos por cento) para os acionistas que não subscreverem nenhuma ação no 

contexto do Aumento de Capital.  

 

Após o Aumento de Capital, o capital social da Companhia, atualmente no valor de R$ 

142.716.702,05 (cento e quarenta e dois milhões, setecentos e dezesseis mil, setecentos e 

dois reais e cinco centavos) passará a ser de R$ R$ 147.303.000,05 (cento e quarenta e sete 

milhões, trezentos e três mil reais e cinco centavos), assumindo-se a subscrição da 

quantidade máxima de ações informada acima, observado o fato de o aumento de capital 

poder ser homologado parcialmente.  

 

Os acionistas da Companhia poderão exercer o direito de preferência de subscrição das 

novas ações emitidas no âmbito do aumento de capital, na proporção do número de ações 

que possuírem, utilizando-se a razão de 0,2560 ações por cada ação possuída. As frações 

de ações de emissão da Companhia na subscrição do aumento de capital serão desprezadas 

para fins do exercício da preferência.  

 

2. Razões do Aumento de Capital  

 

Após uma reestruturação operacional e financeira desenvolvida ao longo de 2017 pela 

Companhia, com o objetivo de fazer frente ao cenário macroeconômico e setorial 

desfavoráveis, o presente aumento de capital proposto e aprovado pela Administração, 

visa utilizar os recursos decorrentes do aumento de capital, prioritariamente, para 

recompor o fluxo de caixa e viabilizar o fechamento do ciclo de custeio da safra 2017/2018 

a ser colhida. Cabe considerar a existência de créditos tributários já reconhecidos em favor 

da Companha e ainda não pagos pela Fazenda Pública, em montante de R$ 6.673 mil 

(valores nominais não atualizados), que supera largamente o do aumento de capital 

proposto, que, aliados à entrada da nova safra, poderão viabilizar a retomada de resultados 

na Companhia. 

 

3. Condição de Integralização  

 

As ações subscritas pelos Acionistas no âmbito do Aumento de Capital deverão ser 

integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, sendo que os valores aportados serão 

totalmente destinados ao capital social da Companhia.  

 

4. Direitos das Ações Emitidas no Aumento de Capital  

 

As novas ações emitidas terão os mesmos direitos conferidos às ações 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 de forma integral que 

vierem a ser declarados pela Companhia após a homologação do Aumento de Capital.  

 

5. Direito de Preferência  

 

Será assegurado o direito de preferência para subscrição das novas ações aos Acionistas da 

Companhia, na proporção da quantidade de ações de que forem titulares no encerramento 

do pregão da B3 no dia 29 de novembro de 2017. Se for o caso, as importâncias aportadas 

pelos Acionistas da Companhia serão entregues ao titular do crédito a ser capitalizado com 

o aumento de capital, nos termos do §2º do artigo 171 da Lei das S.A.  

 

Os Acionistas da Companhia terão o prazo de 30 (trinta) dias contados a partir de 30 de 

novembro de 2017, inclusive, para exercerem os seus direitos de preferência na subscrição 

das novas ações, bem como para manifestarem seu interesse na reserva de sobras (“Prazo 

para Exercício do Direito de Preferência”).  

 

As frações de ações de emissão da Companhia na subscrição do Aumento de Capital serão 

desprezadas para fins do exercício da preferência.  

 

6. Prazo para Exercício do Direito de Preferência  

 

Conforme previsto no item 5 acima, o direito de preferência deverá ser exercido dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias, que se inicia em 30 de novembro de 2017, inclusive, e termina 

em 29 de dezembro de 2017, inclusive.  

 

7. Negociação Ex-direitos de Subscrição  

 

A partir de 30 de novembro de 2017, inclusive, primeiro dia para exercício dos direitos, as 

ações de emissão da Companhia serão negociadas ex-direitos de subscrição.  

 

8. Cessão do Direito de Subscrição  

 

Os Acionistas titulares de ações de emissão da Companhia constantes dos registros 

mantidos pelo Itaú Unibanco S.A. que desejarem ceder os seus respectivos direitos de 

preferência à subscrição (que incluem o direito à subscrição de sobras), poderão fazê-lo 

através das agências da rede Itaú Unibanco S.A. ou de uma das agências especializadas do 

Itaú Unibanco S.A. identificadas no item 9 abaixo.  

 

Os Acionistas cujas ações estiverem custodiadas na Central Depositária de Ativos da B3 

deverão procurar seus agentes de custódia.  

 



O direito à subscrição de sobras somente poderá ser cedido em conjunto com o direito de 

preferência na subscrição de novas ações objeto do Aumento de Capital.  

 

9. Procedimentos para a Subscrição das Ações  

 

Os Acionistas titulares de ações de emissão da Companhia constantes dos registros 

mantidos pelo Itaú Unibanco S.A. que desejarem exercer seu direito de preferência deverão 

dirigir-se a qualquer uma das agências da rede Itaú Unibanco S.A. ou das agências 

especializadas adiante indicadas, munidos dos documentos também abaixo relacionados. 

Nesta ocasião, deverão preencher e firmar o boletim de subscrição específico e realizar o 

pagamento do preço de emissão das ações subscritas, à vista e em moeda corrente 

nacional, tudo na forma do disposto no Art. 171 da Lei nº 6.404/76:  

 

AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS BRASÍLIA  

SCS Quadra 3 - Edif. D'Angela, 30 - Bloco A, Sobreloja  

Centro. Brasília - DF  

 

AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS BELO HORIZONTE  

Av. João Pinheiro, 195 - Subsolo  

Centro. Belo Horizonte - MG  

 

AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS CURITIBA  

R. João Negrão, 65 - Sobreloja  

Centro. Curitiba - PR  

 

AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS PORTO ALEGRE  

R. Sete de Setembro, 1069 - 3º andar  

Centro. Porto Alegre - RS  

 

AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS RIO DE JANEIRO  

Av. Almirante Barroso, 52 - 2º andar  

Rio de Janeiro - RJ  

 

AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS SÃO PAULO  

R. Boa Vista, 176 - 1 Subsolo  

Centro. São Paulo - SP  

 

AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS SALVADOR  

Av. Estados Unidos, 50 - 2º andar - Comércio  

Salvador – BA  

 



Relação de documentos:  

 

Pessoa Física: (i) documento de identidade (RG ou RNE), (ii) comprovante de inscrição no  

Cadastro de Pessoa Física (CPF) e (iii) comprovante de residência.  

 

Pessoa Jurídica: (i) cópia autenticada do contrato ou estatuto social consolidado, (ii) 

comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), (iii) cópia 

autenticada dos documentos societários que comprovem os poderes do signatário do 

boletim de subscrição, e (iv) cópia autenticada do RG ou RNE, CPF e comprovante de 

residência do(s) signatário(s). Documentos adicionais poderão ser requeridos de 

investidores residentes no exterior.  

Representação por Procuração: instrumento público ou particular de mandato com 

poderes específicos, acompanhado dos documentos acima mencionados, conforme o caso, 

do outorgante e do procurador.  

 

Os acionistas participantes da custódia fungível da B3, cujas ações estejam depositadas na 

Central Depositária de Ativos, deverão exercer seus direitos de preferência por meio de 

seus agentes de custódia, obedecidos os prazos estipulados pela B3 e as condições deste 

Aviso.  

 

A assinatura do boletim de subscrição representará manifestação de vontade 

irrevogável e irretratável do subscritor de adquirir as novas ações subscritas, 

gerando ao subscritor a obrigação irrevogável e irretratável de integralizá-las no ato 

da subscrição.  

 

Tendo em vista a possibilidade de homologação parcial do aumento do capital social, os 

acionistas que desejem participar do aumento poderão, no momento do exercício do 

direito de subscrição, condicionar sua decisão de investimento a que haja a subscrição (a) 

do valor máximo do aumento ora aprovado; ou (b) uma proporção ou quantidade mínima 

de ações, hipótese na qual os acionistas deverão indicar, ainda no momento do exercício do 

direito de subscrição, receber a totalidade das ações por ele subscritas ou quantidade 

equivalente à proporção entre o número de ações efetivamente subscritas e integralizadas 

no contexto do aumento de capital e o número máximo de ações objeto do aumento de 

capital, acima informado, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do 

investidor em receber a totalidade das ações por ele subscritas. Em qualquer hipótese, a 

opção do acionista será definitiva e irreversível, não sendo possível alterá-la 

posteriormente.  

 

10. Procedimento para Subscrição de Sobras  

 



Os acionistas deverão manifestar o seu interesse em reservas de sobras nos respectivos 

boletins de subscrição de ações. As sobras serão apuradas até 3 (três) dias úteis após a 

data de encerramento do período de exercício do direito de preferência. Os acionistas que 

manifestarem interesse na reserva de sobras no boletim de subscrição terão o prazo de 5 

(cinco) dias úteis seguintes à apuração das sobras e divulgação pela Companhia de aviso 

neste sentido, para efetivar a subscrição das sobras mediante o preenchimento e 

assinatura do boletim de subscrição competente e o pagamento do preço de emissão das 

ações correspondentes à vista e em moeda corrente nacional.  

 

Caso ainda persistam sobras de ações, serão feitas até 2 (duas) rodadas de rateio entre os 

acionistas que manifestarem desejo de subscrevê-las nos respectivos boletins de 

subscrição, respeitada a mesma regra para integralização indicada acima.  

 

A Companhia divulgará, através de aviso no Sistema de Informações Periódicas e Eventuais 

– IPE, as informações relativas às sobras, incluindo as datas de início e término dos rateios.  

 

11. Homologação do Aumento de Capital  

 

Após o término dos procedimentos acima, o Conselho de Administração da Companhia se 

reunirá para homologar total ou parcialmente o Aumento de Capital no valor das ações 

efetivamente subscritas e integralizadas.  

 

12. Crédito das ações  

 

As ações emitidas serão creditadas em até 4 (quatro) dias úteis após a homologação, total 

ou parcial, do Aumento de Capital pelo Conselho de Administração.  

 

13. Informações Adicionais  

 

Informações adicionais sobre o Aumento de Capital e as condições para a subscrição e 

integralização das ações emitidas poderão ser obtidas: (a) por meio do Anexo 30-XXXII da 

Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada de tempos em 

tempos (“ICVM 480”), o qual se encontra anexo à ata da Reunião nº 07/17 do Conselho de 

Administração da Companhia realizada em 29 de novembro de 2017, disponível no site da 

Comissão de Valores Mobiliários – CVM e da B3; e (ii) junto ao 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@pomifrutas.com.br.  

 

 

Fraiburgo, 29 de novembro de 2017. 



 

Luís Antônio López Quintañs  

Diretor de Relações com Investidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

 

ANEXO 30-XXXII DA INSTRUÇÃO CVM Nº 480, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2009, 

CONFORME ALTERADA (“ICVM 480”)  

 

Comunicação sobre aumento de capital deliberado pelo Conselho de Administração 

em conformidade com os artigos 14 e 30, inciso XXXII, da ICVM 480, os 

administradores da Pomi Frutas S/A (“Companhia”) vêm a público informar que, em 

Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, foi aprovado o 

aumento do capital social da Companhia, nos seguintes termos:  

 

Art. 1º. O emissor deve divulgar ao mercado o valor do aumento e do novo capital 

social, e se o aumento será realizado mediante: I – conversão de debêntures ou 

outros títulos de dívida em ações; II – exercício de direito de subscrição ou de bônus 

de subscrição; III – capitalização de lucros ou reservas; ou IV – subscrição de novas 

ações.  

 

O valor do aumento de capital será de no máximo R$ 4.586.298,00 (quatro milhões, 

quinhentos e oitenta e seis mil, duzentos e noventa e oito reais), mediante a emissão de até 

3.057.532 (três milhões, cinquenta e sete mil, quinhentas e trinta e duas) ações ordinárias, 

todas escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,50 (um real e cinquenta 

centavos) por ação. O aumento de capital será realizado mediante subscrição de novas 

ações. Após este aumento, o capital social da Companhia, atualmente no valor de R$ 

142.716.702,05 (cento e quarenta e dois milhões, setecentos e dezesseis mil, setecentos e 

dois reais e cinco centavos) passará a ser de R$ 147.303.000,05 (cento e quarenta e sete 

milhões, trezentos e três mil reais e cinco centavos), assumindo-se a subscrição da 

quantidade máxima de ações informada acima, observado o fato de o aumento de capital 

poder ser homologado parcialmente.  

 

Parágrafo único. O emissor também deve:  

 

I – explicar, pormenorizadamente, as razões do aumento e suas consequências 

jurídicas e econômicas; e II – fornecer cópia do parecer do conselho fiscal, se 

aplicável. 

 

Após uma reestruturação operacional e financeira desenvolvida ao longo de 2017 pela 

Companhia, com o objetivo de fazer frente ao cenário macroeconômico e setorial 

desfavoráveis, o presente aumento de capital proposto e aprovado pela Administração, 

visa utilizar os recursos decorrentes do aumento de capital, prioritariamente, para 

recompor o fluxo de caixa e viabilizar o fechamento do ciclo de custeio da safra 2017/2018 

a ser colhida. Cabe considerar a existência de créditos tributários já reconhecidos em favor 



da Companha e ainda não pagos pela Fazenda Pública, em montante de R$ 6.673 mil 

(valores nominais não atualizados), que supera largamente o do aumento de capital 

proposto, que, aliados à entrada da nova safra, poderão viabilizar a retomada de resultados 

na Companhia. 

 

Art. 2º Em caso de aumento de capital mediante subscrição de ações, o emissor deve:  

 

I – descrever a destinação dos recursos  

 

Os recursos do aumento de capital serão utilizados, prioritariamente, para recompor o 

fluxo de caixa e viabilizar o fechamento do ciclo de custeio da safra a ser colhida. 

 

II – informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe  

 

Serão emitidas até 3.057.532 (três milhões, cinquenta e sete mil, quinhentas e trinta e 

duas) ações ordinárias, todas escriturais e sem valor nominal,. 

 

III – descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem 

emitidas  

 

As novas ações emitidas terão os mesmos direitos conferidos às ações 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 de forma integral que 

vierem a ser declarados pela Companhia após a homologação, total ou parcial, do aumento 

de capital.  

 

IV – 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 acionistas integrantes do grupo de controle terão o direito de preferência para 

subscrição das novas ações, a exemplo do que ocorre com todos os demais acionistas da 

Companhia, mas não há qualquer compromisso assumido no sentido de que tal direito será 

exercido.  

 

V – informar o preço de emissão das novas ações  

 

O preço de emissão das novas ações será de R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por 

ação.  

 



VI – 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  

 

Não aplicável, tendo em vista que as ações de emissão da Companhia não possuem valor 

nominal e nenhuma parcela do preço de emissão será destinada à reserva de capital.  

 

VII – fornecer opinião dos administradores sobre os efeitos do aumento de capital, 

sobretudo no que se refere à diluição provocada pelo aumento  

 

A Companhia precisa de recursos adicionais para recompor o fluxo de caixa e viabilizar o 

fechamento do ciclo de custeio da safra a ser colhida, tendo em vista a existência de 

créditos tributários reconhecidos e não pagos em favor da Companhia. Tendo em vista que 

será assegurado aos acionistas da Companhia o direito de preferência nos termos do artigo 

171 da Lei das Sociedades por Ações, somente terá a participação diluída o acionista que 

optar por não exercer o seu direito de preferência ou exercê-lo parcialmente, sendo que o 

percentual de diluição para os acionistas que não subscreverem nenhuma ação no contexto 

do aumento de capital será de no máximo 20,38% (vinte inteiros e trinta e oito centésimos 

por cento). Ademais, o preço de emissão das ações foi fixado sem que houvesse diluição 

injustificada para os atuais acionistas da Companhia, vez que respeitado o disposto no 

artigo 170, §1º, inciso III, da Lei das S.A., tendo sido inclusive oferecido deságio sobre o 

valor médio ponderado dos pregões considerados para o cálculo do preço de emissão com 

o objetivo de estimular a adesão dos acionistas na subscrição das novas ações. 

 

VIII – informar o critério de cálculo do preço de emissão e justificar, 

pormenorizadamente, os aspectos econômicos que determinaram a sua escolha  

 

O preço de emissão por ação é de R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) e foi fixado de 

acordo com os termos do inciso III, §1° do artigo 170 da Lei das Sociedades por Ações com 

base no preço médio ponderado pelo volume de negociação das ações de emissão da 

Companhia na B3, nos pregões realizados no período entre 27 de setembro de 2017 

(inclusive) e 27 de novembro de 2017 (inclusive), aplicando-se um deságio de 

aproximadamente 31,5%, tendo em vista a queda acentuada no preço das ações da 

Companhia no período considerado e com o objetivo de estimular a adesão dos acionistas 

na subscrição das novas ações. 

 

Na fixação do preço de emissão, a Companhia analisou os três critérios previstos no artigo 

170 da Lei n° 6.404/76 e acredita que o preço médio das ações de emissão da Companhia 

negociadas na B3, aplicando-se o deságio nos termos acima informados, seja a forma mais 

adequada para determinar o preço de emissão das ações objeto do aumento de capital, 

haja vista sua representatividade considerando sua negociação em mercado e a liquidez 

pertinente.  



 

IX – 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 deságio de aproximadamente 31,5 % sobre R$ 2,19 

(dois reais e dezenove centavos) que é o valor médio ponderado das cotações das ações 

preferenciais na B3, no período de 27 de setembro de 2017 (inclusive) e 27 de novembro 

de 2017, resultando em R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por ação.  

 

O deságio justifica-se pela queda acentuada do preço das ações da Companhia durante o 

período considerado para a obtenção do valor médio ponderado e com o objetivo de 

estimular a adesão dos acionistas minoritários na subscrição dos seus direitos. 

  

Para estimar o preço de emissão das ações, a Companhia considerou a média ponderada no 

período de 60 dias e aplicou deságio para evitar que o aumento de capital se inviabilize em 

situação de depressão das ações da Companhia. 

 

X – fornecer cópia de todos os laudos e estudos que subsidiaram a fixação do preço 

de emissão;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregões Data Último(R$)
Oscilação  

(%)

Negócios 

(Qtde)

Minimo  

(R$)

Médio  

(R$)

Máximo  

(R$)
Quantidade Volume(R$)

Delta 

Volume

Corretor

a (Cp)

Corretor

a (Vd)

% sobre 

total

Cotação 

média dia R$)

Média 

Ponderada

1 27/11/2017 1,59 0 2 1,59 1,59 1,6 300 478 -4.087 2 2 0,35336% 1,59 0,00561837

2 24/11/2017 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00000% 0,00 0

3 23/11/2017 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00000% 0,00 0

4 22/11/2017 1,59 -5,92 8 1,59 1,63 1,65 2.800 4.565 -2.603 5 4 3,29800% 1,63 0,05375736

5 21/11/2017 1,69 -2,87 11 1,61 1,67 1,74 4.300 7.168 3.862 6 5 5,06478% 1,67 0,08458186

6 17/11/2017 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00000% 0,00 0

7 16/11/2017 1,74 -3,33 10 1,73 1,84 1,95 1.800 3.306 -124 4 5 2,12014% 1,84 0,0390106

8 14/11/2017 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00000% 0,00 0

9 13/11/2017 1,8 -5,26 7 1,8 1,81 1,81 1.900 3.430 -2.081 3 3 2,23793% 1,81 0,04050648

10 10/11/2017 1,9 -5 6 1,9 1,9 1,91 2.900 5.511 5.311 5 4 3,41578% 1,90 0,06489988

11 09/11/2017 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00000% 0,00 0

12 08/11/2017 2 0 1 2 2 2 100 200 0 1 1 0,11779% 2,00 0,00235571

13 07/11/2017 2 -1,48 1 2 2 2 100 200 -411 1 1 0,11779% 2,00 0,00235571

14 06/11/2017 2,03 -0,98 3 2,03 2,04 2,04 300 611 -1.385 2 1 0,35336% 2,04 0,00720848

15 03/11/2017 2,05 6,77 5 1,92 2 2,05 1.000 1.996 -50.023 4 2 1,17786% 2,00 0,02355713

16 01/11/2017 1,92 -13,12 39 1,92 2,01 2,21 25.900 52.019 47.937 11 5 30,50648% 2,01 0,61318021

17 31/10/2017 2,21 -0,45 5 2,21 2,27 2,29 1.800 4.082 -38.196 4 2 2,12014% 2,27 0,04812721

18 30/10/2017 2,22 -16,54 33 2,2 2,24 2,36 18.900 42.278 42.012 13 3 22,26148% 2,24 0,49865724

19 27/10/2017 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00000% 0,00 0

20 26/10/2017 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00000% 0,00 0

21 25/10/2017 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00000% 0,00 0

22 24/10/2017 2,66 -8,28 1 2,66 2,66 2,66 100 266 -24 1 1 0,11779% 2,66 0,0031331

23 23/10/2017 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00000% 0,00 0

24 20/10/2017 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00000% 0,00 0

25 19/10/2017 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00000% 0,00 0

26 18/10/2017 2,9 22,36 1 2,9 2,9 2,9 100 290 -2.080 1 1 0,11779% 2,90 0,00341578

27 17/10/2017 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00000% 0,00 0

28 16/10/2017 2,37 0 1 2,37 2,37 2,37 1.000 2.370 2.133 1 1 1,17786% 2,37 0,02791519

29 13/10/2017 2,37 0 1 2,37 2,37 2,37 100 237 -6.668 1 1 0,11779% 2,37 0,00279152

30 11/10/2017 2,37 -7,78 10 2,36 2,38 2,5 2.900 6.905 4.574 7 2 3,41578% 2,38 0,08129564

31 10/10/2017 2,57 -2,65 3 2,57 2,59 2,6 900 2.331 2.067 2 3 1,06007% 2,59 0,02745583

32 09/10/2017 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00000% 0,00 0

33 06/10/2017 2,64 4,76 1 2,64 2,64 2,64 100 264 -3.524 1 1 0,11779% 2,64 0,00310954

34 05/10/2017 2,52 -1,95 8 2,51 2,53 2,54 1.500 3.788 372 6 3 1,76678% 2,53 0,04469965

35 04/10/2017 2,57 -3,02 5 2,57 2,63 2,65 1.300 3.416 -10.221 4 3 1,53121% 2,63 0,04027091

36 03/10/2017 2,65 -8,62 9 2,62 2,67 2,7 5.100 13.637 4.942 3 4 6,00707% 2,67 0,16038869

37 02/10/2017 2,9 7,41 6 2,85 2,9 2,9 3.000 8.695 537 5 3 3,53357% 2,90 0,1024735

38 29/09/2017 2,7 1,89 9 2,53 2,63 2,96 3.100 8.158 3.388 6 3 3,65135% 2,63 0,09603062

39 28/09/2017 2,65 -1,85 8 2,65 2,65 2,65 1.800 4.770 -80 5 2 2,12014% 2,65 0,05618375

40 27/09/2017 2,7 -1,82 6 2,65 2,69 2,7 1.800 4.850 4.850 6 2 2,12014% 2,69 0,0570318

84.900 2,190



XI – informar a cotação de cada uma das espécies e classes de ações do emissor nos 

mercados em que são negociadas, identificando:  

 

a) cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos;  

 

Em 2016, o valor mínimo da cotação da ação foi de R$ 2,90 (Dois reais e noventa centavos) 

e o valor máximo R$ 4,44 (quatro reais e quarenta e quatro centavos), estabelecendo um 

valor médio de R$ 3,65 (três reais e sessenta e cinco centavos). 

 

Em 2015, o valor mínimo da cotação da ação foi de R$ 2,55 (dois reais e cinquenta e cinco 

centavos) e o valor máximo R$ 4,54 (quatro reais e cinquenta e quatro centavos), 

estabelecendo um valor médio de R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos).  

 

Em 2014, o valor mínimo da cotação da ação foi de R$ 2,83 (dois reais e oitenta e três 

centavos) e o valor máximo R$ 6,00 (seis reais), estabelecendo um valor médio de R$ 4,50 

(quatro reais e cinquenta centavos).  

 

b) cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos;  

 

2016:  1T16: Mínimo: R$ 2,90; Médio: R$ 3,39; Máximo: R$ 3,99 

2T16: Mínimo: R$ 2,90; Médio: R$ 3,23; Máximo: R$ 3,54 

3T16: Mínimo: R$ 3,20; Médio: R$ 3,92; Máximo: R$ 4,44 

4T16: Mínimo: R$ 3,61; Médio: R$ 4,04; Máximo: R$ 4,30 

 

2015:  1T15: Mínimo: R$ 2,59; Médio: R$ 3,50; Máximo: R$ 4,54  

2T15: Mínimo: R$ 3,39; Médio: R$ 3,88; Máximo: R$ 4,17  

3T15: Mínimo: R$ 2,59; Médio: R$ 3,51; Máximo: R$ 4,13  

4T15: Mínimo: R$ 2,55; Médio: R$ 3,09; Máximo: R$ 3,74  

  

 

c) cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses; e  

 

Outubro/2017: Mínimo: R$ 2,21; Médio: R$ 2,53; Máximo: R$ 2,90 

Setembro/2017: Mínimo: R$ 2,65; Médio: R$ 2,76; Máximo: R$ 3,00 

Agosto/2017: Mínimo: R$ 3,00; Médio: R$ 3,16; Máximo: R$ 3,38 

Julho/2017: Mínimo: R$ 3,10; Médio: R$ 3,30; Máximo: R$ 3,48 

Junho/2017: Mínimo: R$ 3,13; Médio: R$ 3,36; Máximo: R$ 3,65 

Maio/2017: Mínimo: R$ 3,40; Médio: R$ 3,66; Máximo: R$ 3,94 

 

d) cotação média nos últimos 90 (noventa) dias  

 



A cotação média para uma ação da Companhia nos últimos 90 (noventa) dias é de R$ 

2,67(dois reais e sessenta e sete centavos).  

 

XII – informar os preços de emissão de ações em aumentos de capital realizados nos 

últimos 3 (três) anos  

 

Nos últimos 3 (três) anos, foram realizados 2 (dois) aumentos de capital. O primeiro 

aumento de capital foi aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 

24 de abril de 2015, pelo preço de emissão de R$ 4,00 (quatro reais) por ação. O segundo 

aumento de capital foi aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 

24 de fevereiro de 2016, pelo preço de emissão de R$ 3,35 (três reais e trinta e cinco 

centavos) por ação.  

 

XIII – apresentar o percentual de diluição potencial resultante da emissão  

 

O percentual de diluição será de no máximo 20,38% (vinte inteiros e trinta e oito 

centésimos por cento) para os acionistas que não subscreverem nenhuma ação no 

contexto do aumento de capital.  

 

XIV – informar os prazos, condições e forma de subscrição e integralização das ações 

emitidas  

 

As ações subscritas pelos acionistas no âmbito do aumento de capital deverão ser 

integralizadas à vista, com dinheiro, em moeda corrente nacional, sendo que os valores 

aportados serão totalmente destinados ao capital social da Companhia. Na hipótese de 

haver cessão do direito de preferência a terceiros, nos termos do § 6º do art. 171 da Lei nº 

6.404/76, a integralização das ações subscritas deverá se dar igualmente em dinheiro.  

 

Os Acionistas da Companhia terão 30 (trinta) dias contados a partir de 30 de novembro de 

2017 (inclusive) e encerrando-se em 29 de dezembro de 2017 para exercerem os seus 

direitos de preferência na subscrição das novas ações, bem como para manifestarem seu 

interesse na reserva de sobras (“Prazo para Exercício do Direito de Preferência”).  

 

Os Acionistas titulares de ações de emissão da Companhia constantes dos registros 

mantidos pelo Itaú Unibanco S.A. que desejarem exercer seu direito de preferência deverão 

dirigir-se a qualquer uma das agências da rede Itaú Unibanco S.A. ou das agências 

especializadas indicadas no “Aviso aos Acionistas” publicado pela Companhia nesta data, 

munidos dos documentos também relacionados no referido Aviso aos Acionistas. Nesta 

ocasião, deverão preencher e firmar o boletim de subscrição específico e realizar o 

pagamento do preço de emissão das ações subscritas, à vista e em moeda corrente 

nacional, tudo na forma do disposto no art. 171 da Lei nº 6.404/76.  



 

Os Acionistas cujas ações estiverem custodiadas na Central Depositária de Ativos da B3 

deverão procurar seus agentes de custódia.  

 

XV – 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 o direito de preferência para subscrição das novas ações aos acionistas da 

Companhia, na proporção da quantidade de ações de que forem titulares no dia 29 de 

novembro de 2017, no encerramento do pregão da B3.  

 

As frações de ações de emissão da Companhia na subscrição do aumento de capital serão 

desprezadas para fins do exercício da preferência.  

 

O direito de preferência deverá ser exercido dentro do prazo de 30 (trinta) dias que se 

inicia em 30 de novembro de 2017, inclusive, e termina em 29 de dezembro de 2017, 

inclusive.  

 

A partir de 1º de dezembro de 2017 (inclusive), primeiro dia para o exercício do direito, as 

ações de emissão da Companhia serão negociadas ex-direitos de subscrição.  

 

XVI – informar a proposta da administração para o tratamento de eventuais sobras  

 

Os acionistas deverão manifestar o seu interesse em reservas de sobras nos respectivos 

boletins de subscrição de ações. As sobras serão apuradas em até 3 (três) dias após a data 

de encerramento do período de exercício do direito de preferência. Os acionistas que 

manifestarem interesse na reserva de sobras no boletim de subscrição terão o prazo de 5 

(cinco) dias seguintes à apuração das sobras e divulgação pela Companhia de aviso neste 

sentido, para efetivar a subscrição das sobras mediante o preenchimento e assinatura do 

boletim de subscrição competente e o pagamento do preço de emissão das ações 

correspondentes à vista e em moeda corrente nacional.  

 

Caso ainda persistam sobras de ações, serão feitas até 2 (duas) rodadas de rateio entre os 

acionistas que manifestarem desejo de subscrevê-las nos respectivos boletins de 

subscrição, aplicando-se as mesmas regras de integralização acima indicadas.  

 

Após o término dos procedimentos de rateio, uma vez verificada a subscrição do valor 

mínimo indicado, o Conselho de Administração da Companhia se reunirá para homologar 

total ou parcialmente o aumento de capital.  

 



A Companhia divulgará, através de aviso no Sistema de Informações Periódicas e Eventuais 

– IPE, as informações relativas às sobras, incluindo as datas de início e término dos rateios.  

 

XVII – descrever, pormenorizadamente, os procedimentos que serão adotados, caso 

haja previsão de homologação parcial do aumento de capital;  

 

Tendo em vista a possibilidade de homologação parcial do aumento do capital social, os 

acionistas que desejem participar do aumento poderão, no momento do exercício do 

direito de subscrição, condicionar sua decisão de investimento a que haja a subscrição (a) 

do valor máximo do aumento ora aprovado; ou (b) uma proporção ou quantidade mínima 

de ações, hipótese na qual os acionistas deverão indicar, ainda no momento do exercício do 

direito de subscrição, receber a totalidade das ações por ele subscritas ou quantidade 

equivalente à proporção entre o número de ações efetivamente subscritas e integralizadas 

no contexto do aumento de capital e o número máximo de ações objeto do aumento de 

capital, acima informado, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do 

investidor em receber a totalidade das ações por ele subscritas. Em qualquer hipótese, a 

opção do acionista será definitiva e irreversível, não sendo possível alterá-la 

posteriormente.  

 

Após o término dos procedimentos acima, o Conselho de Administração da Companhia se 

reunirá para homologar total ou parcialmente o aumento de capital no valor das ações 

efetivamente subscritas e integralizadas.  

 

XVIII – caso o preço de emissão das ações possa ser, total ou parcialmente, realizado 

em bens: a) apresentar descrição completa dos bens que serão aceitos; b) esclarecer 

qual a relação entre os bens e o seu objeto social; e c) fornecer cópia do laudo de 

avaliação dos bens, caso esteja disponível.  

 

Não aplicável, tendo em vista que as novas ações emitidas deverão ser integralizadas 

exclusivamente em dinheiro, em moeda corrente nacional.  

 

Art. 3º Em caso de aumento de capital mediante capitalização de lucros ou reservas, 

o emissor deve: I – informar se implicará alteração do valor nominal das ações, caso 

existente, ou distribuição de novas ações entre os acionistas; II – informar se a 

capitalização de lucros ou reservas será efetivada com ou sem modificação do 

número de ações, nas companhias com ações sem valor nominal; III – em caso de 

distribuição de novas ações: a) informar o número de ações emitidas de cada 

espécie e classe; b) informar o percentual que os acionistas receberão em ações; c) 

descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem emitidas; 

d) informar o custo de aquisição, em reais por ação, a ser atribuído para que os 

acionistas possam atender ao art. 10 da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995; e e) 



informar o tratamento das frações, se for o caso; IV – informar o prazo previsto no § 

3º do art. 169 da Lei 6.404, de 1976; e V – informar e fornecer as informações e 

documentos previstos no art. 2º acima, quando cabível.  

 

Não aplicável, tendo em vista que o aumento de capital não será realizado mediante 

capitalização de lucros ou reservas.  

 

Art. 4º Em caso de aumento de capital por conversão de debêntures ou outros títulos 

de dívida em ações ou por exercício de bônus de subscrição, o emissor deve: I – 

informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe; e II – descrever os 

direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem emitidas.  

 

Não aplicável, tendo em vista que o aumento de capital não será realizado mediante 

conversão de debêntures ou outros títulos de dívida em ações ou por exercício de bônus de 

subscrição.  

 

Art. 5º O disposto nos arts. 1º a 4º deste Anexo não se aplica aos aumentos de capital 

decorrentes de plano de opção, caso em que o emissor deve informar: I – data da 

assembleia geral de acionistas em que o plano de opção foi aprovado; II – valor do 

aumento de capital e do novo capital social; III – número de ações emitidas de cada 

espécie e classe; IV – preço de emissão das novas ações; V – cotação de cada uma das 

espécies e classes de ações do emissor nos mercados em que são negociadas, 

identificando: cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) 

anos; cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos; 

cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses; e cotação 

média nos últimos 90 (noventa) dias; VI – percentual de diluição potencial 

resultante da emissão.  

 

Não aplicável. 

 

 

 


