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AVISO AOS ACIONISTAS 

Informamos aos senhores acionistas o detalhamento do memorial descritivo da 
metodologia utilizada para apuração dos percentuais referentes ao direito de 
subscrição e a sua memória de cálculo em quadros abaixo. 

A proposta levou em consideração três parâmetros: o valor da cotação das 
ações no mercado, o valor de patrimônio líquido, e as perspectivas de 
rentabilidade da Companhia. Tudo especificamente com vistas a evitar a 
diluição injustificada da participação dos acionistas. 

Com a opção pelo ágio ou deságio, na forma estabelecida pelo art.170 da Lei 
das Sociedades Anônimas objetivou-se buscar a não diluição injustificada da 
participação em termos percentuais dos acionistas no capital social da 
companhia, em conformidade com as disposições contidas no artigo 
mencionado, conforme as disposições do Parecer de Orientação CVM Nº 01/78 
e da Instrução CVM Nº 323, de 19 de janeiro de 2000, que define hipóteses de 
exercício abusivo do poder de controle e de infração grave, a qual estabelece 
em seu art. 1º. 

O valor médio unitário ponderado por volume das ações ON na BM&F-
BOVESPA obtida nos últimos 120 pregões, abrangendo o período de 20 de 
julho de 2015 a 01 de agosto de 2017, foi de R$ 37,10 (trinta e sete reais e dez 
centavos). A última negociação dessa espécie de ações ocorreu no dia 
01.08.2017, obtendo-se um valor médio por ação ponderado por volume de R$ 
39,42 (trinta e nove reais e quarenta e dois centavos). Sugeriu-se aplicar um 
deságio de 5,89% em relação ao valor médio ponderado por ação obtido no 
último pregão para se evitar uma diluição injustificada da participação dos 
acionistas minoritários. 
 
O valor médio unitário ponderado por volume das ações PN na BM&F-
BOVESPA obtida nos últimos 20 pregões, no período de 25 de julho a 21 de 
agosto de 2017, foi de R$ 28,68 (Vinte e oito reais e sessenta e oito centavos). 
A última negociação dessa espécie ações ocorreu no dia 21.08.2017, obtendo-
se um valor médio por ação ponderado por volume de R$ 28,91 (vinte e oito 
reais e noventa e um centavos). Sugeriu-se aplicar um deságio de 0,79% em 
relação ao valor médio ponderado por ação obtido no último pregão para se 
evitar uma diluição injustificada da participação dos acionistas minoritários. 
 
A atual proporção das espécies de ações atualmente emitidas e de posse dos 
acionistas é de 82,2673833001% de ações ordinárias (ON) e de 
17,7326166999% de ações preferenciais (PN). 

O montante de R$ 1.331.521.558,18 a ser capitalizado, foi dividido na mesma 
proporcionalidade mencionada, resultando em R$ 1.095.407.943,99 para a 
emissão de ações ON, que ao preço de emissão estabelecido em R$ 37,10 
resultou em um quantitativo de 29.528.808 ações a serem emitidas 



O montante de R$ 1.331.521.558,18 a ser capitalizado, foi dividido na mesma 
proporcionalidade mencionada, resultando em R$ 236.113.614,19 para a 
emissão de ações PN, que ao preço de emissão estabelecido em R$ 28,68 
resultou em um quantitativo de 8.232.412 ações a serem emitidas 

O total de ações ON e PN a serem emitidas é de 37.761.220 (trinta e sete 
milhões, setecentos e sessenta e um mil, duzentos e vinte). Nas condições 
acima descritas, ao final do processo de aumento de capital haveria um total de 
49.605.490 ações sendo 39.272.779 ações ordinárias e 10.332.711 ações PN. 
Nesta situação, a proporção no capital das ações de 79,1702269245% do 
capital social e 10.332.711 ações PN representando 20,8297730755% do 
capital social. 

O cálculo dos percentuais relativos aos direitos de subscrição dos acionistas 
para cada classe de ações foi assim realizado: 

Direito de subscrição das ações ON: Quantidade de ações a serem emitidas 
dividido pela quantidade de ações já emitidas (29.528.808/9.743.971), 
perfazendo um total de 303,0469579425%; 

Direito de subscrição das ações PN: Quantidade de ações a serem emitidas 
dividido pela quantidade de ações já emitidas (8.232.412/2.100.299), 
perfazendo um total de 391,9638108669%; 

Direito de subscrição das ações ON mais as ações PN: Quantidade de ações 
ON e PN a serem emitidas dividido pela quantidade de ações já emitidas 
(37.761.220/11.844.270) perfazendo um total de 318,8142452004%; 

Direito a maior de subscrição das ações ON (face a alteração da respectiva 
proporção no capital social): % (percentual) do direito de subscrição das ações 
ON mais as ações PN, menos o % (percentual) calculado do direito de 
subscrição das ações ON: (318,8142452004% - 303,0469579425%) = 
15,7672847107% de direito de subscrição em ações PN. 

Em cumprimento ao disposto no Art. 171, § 1º, alínea b da Lei nº 6.404/76, do 
montante total da emissão das ações preferenciais (PN), 1.536.360 ações são 
reservadas para o direito de subscrição dos acionistas detentores de ações 
ordinárias (ON) relativas aos 15,7672881579% para manter a mesma 
proporção no capital social detida antes do aumento do capital social ora em 
curso. 

Para a manutenção da mesma proporção de participação no capital conforme 
determina a lei, deveria ser emitida um total de 31.065.168 ações ordinárias 
(ON) e 6.696.052 ações preferenciais (PN). A diferença de 1.536.360 de ações 
preferenciais corresponde aos 15,7672881579% obtidos pela divisão da 
quantidade das ações preferenciais destinadas aos detentores de ações 
ordinárias, pela quantidade total das ações ordinárias atualmente emitidas 
(1.536.360 / 9.743.971). 

% DE EMISSSÃO DE AÇÕES ON E % DE EMISSÃO DE ACÕES P N 
  

 

  

Quantidade de ações (ON + PN) a 

serem emitidas                           37.761.220  100,0000000000% 

Quantidade de ações ON a serem 

emitidas                           29.528.808  78,1987658238% 



Quantidade de ações PN a serem 

emitidas                             8.232.412  21,8012341762% 

  

 

                          31.065.168  82,2673833001% 

  

 

                            6.696.052  17,7326166999% 

Diferença de ações PN para subscrição 

dos Ordinaristas                             1.536.360    

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO - AÇÕ ES ON E PN 

  

 

  

Direito de subscrição - Ações PN   

  

 

  

Quantidade de ações PN a serem 

emitidas                             8.232.412  318,8142452004% 

Quantidade de ações PN de direito das 

ON                             1.536.360    

Quantidade de ações PN de direito das 

PN                             6.696.052    

Quantidade de ações PN emitidas                             2.100.299    

% de direito de preferência - ações PN 318,8142452004%   

  

 

  

Direito de subscrição - Ações ON   

  

 

  

Quantidade de ações ON a serem 

emitidas                           29.528.808    

Quantidade de ações ON emitidas                             9.743.971    

% de direito de preferência - ações ON 303,0469579425%   

  

 

  

CÁLCULO DO DIREITO TOTAL DE PREFERÊNCIA DAS AÇÕES ON + PN 
  

 

  

Quantidade de ações (ON + PN) 

emitidas                           11.844.270    

Quantidade de ações (ON + PN) a 

serem emitidas                           37.761.220    

% do direito de preferência - ações ON 

+ PN 318,8142452004%   

  

 

  

CÁLCULO DO DIREITO A MAIOR DE PREFERÊNCIA DAS AÇÕES ON 
  

 

  

% do direito de preferência - ações ON 

+ PN 318,8142452004%   

% de direito de preferência - ações ON 303,0469610388%   

% de direito de preferência a maior - 

ações ON 15,7672847107%   
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