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1. INTRODUÇÃO 

 

Senhores Acionistas Preferencialistas, 

 

A administração da Irani Papel e Embalagem S.A. (“Companhia”) vem apresentar a seguir informações 

acerca das matérias a serem deliberadas por proposta da Administração na Assembleia Geral Especial de 

Acionistas Titulares de Ações Preferenciais (“AGESP”) a ser realizada no dia 08 de outubro de 2020, às 

14 horas, de modo exclusivamente digital, em função do atual momento de pandemia de COVID-19, nos 

termos do disposto na Instrução CVM 481/2009, conforme alterada pela Instrução CVM 622/2020 

(“Instrução CVM 481”), bem como os esclarecimentos necessários à participação dos acionistas 

preferencialistas. 

 

A Companhia preparou a presente Proposta de Administração e Manual de Participação (“Proposta”), em 

atendimento às boas práticas de governança corporativa e transparência, visando orientar e esclarecer 

aos seus acionistas preferencialistas acerca das matérias que serão deliberadas, colocando à inteira 

disposição sua Diretoria de Relações com Investidores para esclarecer quaisquer dúvidas adicionais. 

 

Será deliberada na AGESP a seguinte matéria constante da ordem do dia: 

 

I. Em atendimento ao disposto no Parágrafo 1º do Art. 136 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 

de 1976, conforme alterada (“Lei nº 6.404/76”), ratificar a conversão da totalidade das ações 

preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, na proporção de uma ação 

ordinária para cada uma ação preferencial, com vistas à migração da Companhia para o 

segmento especial de governança da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) denominado Novo 

Mercado. 

 

É importante lembrar que cada ação preferencial corresponde a um voto na AGESP. 

 

A proposta da Administração sobre o item da AGESP, bem como as informações requeridas pela 

regulamentação, estão detalhadas no item 3 desta Proposta. 

 

Além das informações contidas nesta Proposta, V.Sas. poderão sanar eventuais dúvidas em relação à 

matéria em pauta por meio de contato direto com a Diretoria de Relações com Investidores, através do e-

mail ri@irani.com.br ou pelo telefone +55 (51) 3303-3893 (ramal 1071), a qual, desde já, encontra-se à 

vossa disposição para atendê-los prontamente. 

 

Porto Alegre, RS, 08 de setembro de 2020. 

 

 

A Administração 

Irani Papel e Embalagem S.A.   
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2. PARTICIPAÇÃO DOS ACIONISTAS 

 

Tendo em vista os impactos decorrentes do novo coronavírus (COVID-19), e as respectivas medidas 

protetivas recomendadas pelas autoridades sanitárias competentes, em especial as restrições de 

deslocamentos e aglomeração de pessoas, a AGESP será realizada de modo exclusivamente digital, por 

meio da plataforma digital Zoom. 

 

Poderão participar da AGESP todos os acionistas titulares de ações preferenciais nominativas de emissão 

da Companhia no dia da realização da AGESP, por si ou por representantes legais. 

 

Para assegurar a autenticidade dos acionistas preferencialistas que participarão da AGESP através da 

plataforma digital Zoom, e visando a segurança da AGESP, os acionistas preferencialistas deverão 

credenciar-se previamente, nos termos a seguir expostos, até às 17h do dia 06 de outubro de 2020 

(inclusive) (“Acionistas Credenciados”). O acesso à AGESP por meio da plataforma digital Zoom será 

restrito aos Acionistas Credenciados. 

 

Para participar da AGESP, que será exclusivamente realizada pela plataforma digital Zoom e em tempo 

real, os acionistas preferencialistas interessados deverão entrar em contato com o departamento de 

Relações com Investidores da Companhia através do e-mail assembleia@irani.com.br para o envio das 

informações e dos documentos de representação necessários, quais sejam:  

 

Informar:  

a.1. se está representando algum acionista preferencialista, incluindo no próprio corpo do e-mail, o 

nome/razão social e CPF/CNPJ do(s) acionista(s) preferencialista(s) que representará; 

 

Para Pessoas Físicas: 

b.1. cópia do documento de identidade original com foto do acionista preferencialista; 

 

Para Pessoas Jurídicas: 

c.1. cópia do último estatuto ou do contrato social consolidado, acompanhado de certidão simplificada 

expedida pela Junta Comercial, no trimestre em curso; 

c.2. cópia dos documentos societários que comprovem os poderes de representação;  

 

Para Fundos de Investimento: 

d.1. cópia do último regulamento consolidado do fundo; 

d.2. cópia do estatuto ou do contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, 

observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de 

representação, acompanhados de certidão simplificada da personalidade jurídica, expedida pelo 

órgão registrador. 

 

Como documento de identidade, a Companhia aceitará a Carteira de Identidade Registro Geral (RG), 

bem como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteiras de identidade expedidas 

pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração 

Pública, desde que contenham foto de seu titular.  

 

Caso o acionista preferencialista se faça representar por procurador (acionista ou administrador da 

companhia ou, ainda, advogado), além dos atos societários listados acima dos acionistas pessoas 

jurídicas e dos fundos de investimentos, deverá ser apresentado o documento oficial de identificação 

do procurador e procuração com poderes específicos, emitida em prazo inferior a um ano contado da 

data da AGESP, nos termos do §1º do art. 126 da Lei das Sociedades por Ações, por instrumento 

público ou particular, sendo dispensada a apresentação do documento de identificação de quem 

assinou a procuração. 

 

Excepcionalmente para esta AGESP, e com o intuito de assegurar a participação dos acionistas 

preferencialistas, a Companhia não exigirá cópias autenticadas nem reconhecimento de firma de 
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documentos emitidos e assinados no território brasileiro ou a notarização, legalização/apostilamento 

e registro no Registro de Títulos e Documentos no Brasil daqueles assinados fora do país, porém a 

tradução simples de referidos documentos estrangeiros continuará sendo exigida. 

 

Os convites individuais para admissão e participação na AGESP serão remetidos aos e-mails que 

enviarem a solicitação de participação e os documentos na forma referida acima (sendo remetido apenas 

um convite individual por acionista preferencialista). Somente serão admitidos, pelos convites individuais, 

os Acionistas Credenciados e seus representantes ou procuradores, nos termos da Lei nº 6.404/1976. O 

link e as instruções a serem enviados pela Companhia são pessoais e intransferíveis, e não poderão ser 

compartilhados com terceiros, sob pena de responsabilização. 

 

Para otimizar o processo e conferir celeridade ao andamento da AGESP, solicitamos que, caso o acionista 

preferencialista não receba o convite individual para participação na AGESP até às 17hs do dia 07 de 

outubro de 2020, referido acionista preferencialista deverá entrar em contato com o departamento de 

Relações com Investidores da Companhia através do e-mail assembleia@irani.com.br ou pelo telefone 

+55 (51) 3303-3893 (ramal 1071) até às 19hs do dia 07 de outubro de 2020 para que seja prestado o 

suporte adequado e, conforme o caso, o acesso do acionista preferencialista seja liberado mediante o 

envio de novo convite individual.  

 

Para assegurar a autenticidade e a segurança e, ainda, garantir o registro de presença dos Acionistas 

Credenciados e dos respectivos votos e declarações proferidas durante o conclave, a Companhia informa 

que a AGESP será integralmente gravada. 

 

Ressalta-se que, tanto os acionistas preferencialistas que optaram por votar por meio do boletim de voto 

a distância (conforme abaixo especificado), quanto os acionistas preferencialistas que optarem por 

participar da AGESP através da plataforma digital Zoom, serão considerados presentes na AGESP e 

assinantes da respectiva ata e livro de presença. 

 

A Companhia não se responsabiliza por qualquer erro ou problema operacional ou de conexão que o 

Acionista Credenciado venha a enfrentar, bem como por qualquer outra eventual questão que não esteja 

sob o controle da Companhia e que venha a dificultar ou impossibilitar a participação do Acionista 

Credenciado na AGESP por meio da plataforma digital Zoom.  

 

A Companhia recomenda que os acionistas preferencialistas que solicitem sua participação por meio 

eletrônico se familiarizem previamente com o uso da plataforma digital Zoom, bem como garantam a 

compatibilidade de seus respectivos dispositivos eletrônicos com a utilização da referida plataforma, por 

vídeo e áudio e também realizem o cadastro completo na plataforma tão logo recebam o link, pois o mesmo 

ainda será validado pela Companhia. Além da possiblidade de assistir pelo computador, a plataforma 

eletrônica Zoom também está disponível, via app, para celulares Apple e Android, sendo necessário 

realizar o prévio download do aplicativo. A Companhia recomenda que o download do aplicativo seja 

realizado com devida antecedência à realização da AGESP, bem como que aqueles que o utilizarem se 

familiarizem previamente com suas funcionalidades. 

  

A Companhia solicita que, no dia da AGESP, os Acionistas Credenciados acessem a plataforma digital 

Zoom com, no mínimo, 60 minutos de antecedência ao horário previsto para início dos trabalhos da 

AGESP. 

 

Boletim de Voto a Distância 

 

O acionista preferencialista que optar por exercer seu direito de voto a distância poderá: (i) preencher o 

boletim de voto e enviá-lo diretamente à Companhia; (ii) transmitir as instruções de voto ao Banco 

Escriturador; ou, (iii) transmitir as instruções de voto ao Agente de Custódia. 

 

Caso o acionista preferencialista opte por exercer seu direito de voto a distância, por meio do envio 

diretamente à Companhia, o acionista preferencialista deverá encaminhar aos cuidados do Departamento 
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de Relações com Investidores, por meio de correspondência enviada ao endereço da Companhia, 

localizada na Rua Francisco Lindner, 477 – Edifício Angélica, térreo, Centro, CEP 89600-000, Joaçaba/SC, 

os documentos indicados abaixo, até 01 de outubro de 2020 (inclusive). Cópia da documentação poderá 

ser encaminhada para o e-mail assembleia@irani.com.br. 

 

Os documentos a serem encaminhados são os seguintes: 

 

i. via física original do boletim relativo à AGESP devidamente preenchido, rubricado e assinado; e 

  

ii. os demais documentos listados abaixo: 

 

Para Pessoas Físicas: 

a.1. cópia do documento de identidade original com foto do acionista preferencialista; 

 

Para Pessoas Jurídicas: 

b.1. cópia do último estatuto ou do contrato social consolidado, acompanhado de certidão simplificada 

expedida pela Junta Comercial, no trimestre em curso; 

b.2. cópia dos documentos societários que comprovem os poderes de representação;  

 

Para Fundos de Investimento: 

c.1. cópia do último regulamento consolidado do fundo; 

c.2. cópia do estatuto ou do contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, 

observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de 

representação, acompanhados de certidão simplificada da personalidade jurídica, expedida pelo 

órgão registrador. 

 

Como documento de identidade, a Companhia aceitará a Carteira de Identidade Registro Geral (RG), 

bem como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteiras de identidade expedidas 

pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração 

Pública, desde que contenham foto de seu titular.  

 

Caso o boletim de voto a distância seja assinado por procurador, além dos atos societários listados 

acima dos acionistas pessoas jurídicas e dos fundos de investimentos, deverá ser apresentado o 

documento oficial de identificação do procurador e procuração com poderes específicos, por 

instrumento público ou particular, sendo dispensada a apresentação do documento de identificação 

de quem assinou a procuração. 

 

Excepcionalmente para esta AGE, e com o intuito de assegurar a participação dos acionistas 

preferencialistas, a Companhia não exigirá cópias autenticadas nem reconhecimento de firma de 

documentos emitidos e assinados no território brasileiro ou a notarização, legalização/apostilamento 

e registro no Registro de Títulos e Documentos no Brasil daqueles assinados fora do país, porém a 

tradução simples de referidos documentos estrangeiros continuará sendo exigida. 

 

Nos termos do artigo 21-U da Instrução CVM 481/09 a Companhia comunicará aos acionistas 

preferencialistas, por meio de envio de e-mail ao endereço de e-mail informado pelos acionistas 

preferencialistas no boletim de voto a distância, no prazo de 3 (três) dias corridos contados do seu 

recebimento, sobre a validade do boletim de voto a distância e dos documentos que o acompanham. A 

Companhia comunicará aos acionistas preferencialistas, no mesmo prazo, sobre eventual necessidade de 

retificação ou reenvio do boletim e/ou dos documentos que o acompanham. Entretanto, caso o acionista 

preferencialista não preencha o boletim na íntegra, ou o boletim contenha itens preenchidos 

incorretamente e o prazo de retificação/reenvio acima mencionado já tenha se esgotado, serão 

computados pela Companhia os quesitos para os quais o preenchimento no boletim foi feito de forma 

correta e rejeitados itens específicos que apresentaram problemas no preenchimento. Serão 

desconsiderados os votos proferidos por acionistas Preferencialista nos casos em que o boletim de voto a 
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distância e/ou os documentos de representação dos acionistas preferencialista elencados acima sejam 

enviados (ou reenviados e/ou retificados, conforme o caso) fora dos prazos previstos. 

 

Conforme facultado pelo artigo 21-B da Instrução CVM 481/09, os acionistas preferencialistas da 

Companhia podem enviar instruções de preenchimento do boletim de voto a distância para prestadores 

de serviço aptos a prestar serviços de coleta e transmissão de instruções de preenchimento do boletim de 

voto a distância, desde que referidas instruções sejam enviadas no prazo de até 01 de outubro de 2020 

(inclusive). Referidos prestadores de serviço estão autorizados, nos termos da regulamentação vigente, 

a recusar instruções de voto enviadas por acionistas preferencialistas cujo cadastro esteja desatualizado. 

 

Dessa forma, as instruções de voto poderão ser enviadas por intermédio do agente de custódia dos 

acionistas detentores de ações preferenciais de emissão da Companhia que estejam depositadas em 

depositário central ou por intermédio do escriturador da Companhia, o Itaú Corretora de Valores S.A. O 

agente de custódia e o Itaú Corretora de Valores S.A. verificarão as instruções de voto fornecidas pelos 

acionistas preferencialistas, mas não são responsáveis por verificar a elegibilidade do acionista 

preferencialista para exercício do direito de voto, função que caberá à Companhia no momento de 

realização da assembleia geral, após o recebimento das informações dos prestadores de serviços de 

custódia e escrituração. 

 

Os acionistas preferencialistas deverão entrar em contato com os seus respectivos agentes de custódia. 

para verificar os procedimentos por eles estabelecidos para emissão das instruções de voto via boletim, 

bem como os documentos e informações exigidos para tanto.  

 

O Itaú Corretora de Valores S.A., agente escriturador das ações de emissão da Companhia, receberá o 

boletim dos acionistas da Companhia. Os acionistas elegíveis que desejarem utilizar esta opção deverão 

realizar um cadastro e possuir um certificado digital. Informações sobre o cadastro e passo a passo para 

emissão do certificado digital estão descritas no seguinte endereço: 

https://assembleiadigital.certificadodigital.com/itausecuritiesservices. 

 

Ambos, agente de custódia e escriturador, comunicarão diretamente aos acionistas preferencialistas que 

os utilizarem o recebimento das instruções de voto ou a necessidade de retificação ou reenvio, devendo 

prever os procedimentos e prazos aplicáveis. 

 

Vale ressaltar que, conforme determinado pela Instrução CVM nº 481/09, a Central Depositária da B3 S.A. 

– Brasil, Bolsa, Balcão, ao receber as instruções de voto dos acionistas preferencialistas por meio de seus 

respectivos agentes de custódia, desconsiderará eventuais instruções divergentes em relação a uma 

mesma deliberação que tenham sido emitidas pelo mesmo número de inscrição no CPF e CNPJ. 

 

O acionista preferencialista que já tenha enviado o boletim de voto a distância poderá também, se assim 

desejar, cadastrar-se para participar da AGESP por meio da plataforma eletrônica anteriormente referida, 

desde que o faça na forma e no prazo descritos nesta Proposta, hipótese em que tal acionista poderá: (i) 

acompanhar virtualmente a AGESP; ou (ii) participar e votar na AGESP, situação em que todas as 

instruções de voto recebidas previamente por meio do boletim de voto a distância para tal acionista 

preferencialista, identificado por meio do número de sua inscrição no CPF ou CNPJ, serão 

desconsideradas. 

 

*-*-* 

  

https://assembleiadigital.certificadodigital.com/itausecuritiesservices
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3. PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

 

A Administração da Companhia submete à AGESP a proposta a seguir descrita: 

 

I. CONVERSÃO DA TOTALIDADE DAS AÇÕES PREFERENCIAIS DE EMISSÃO DA COMPANHIA EM AÇÕES 

ORDINÁRIAS 

 

Propomos que seja ratificada, em atendimento ao §1º do Art. 136 da Lei nº 6.404/76, a conversão da 

totalidade das ações preferenciais da Companhia em ações ordinárias, na razão de uma ação ordinária 

para cada ação preferencial convertida, com vistas à migração da Companhia para o segmento especial 

de listagem da B3 denominado Novo Mercado, tendo em vista a inclusão de Ordem do Dia neste sentido 

na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, convocada para ocorrer no dia 08 de outubro de 2020, 

às 10 horas (“AGE”). 

 

Na hipótese de aprovação da deliberação na AGE e ratificação na AGESP, os acionistas titulares de ações 

preferenciais que se abstiverem de votar ou dissentirem da deliberação que ratificar a conversão ou não 

comparecerem à AGESP terão o direito de retirar-se da Companhia, observadas as disposições do Art. 

137 da Lei nº 6.404/76, pelo respectivo valor patrimonial de cada uma das suas ações preferenciais. O 

direito de recesso deverá ser exercido no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de publicação da ata 

da AGESP. 

 

O direito de recesso caberá aos acionistas titulares de ações preferenciais da Companhia no fechamento 

do pregão da data do Fato Relevante divulgado em 04 de outubro de 2020 (inclusive), data da aprovação, 

pelo Conselho de Administração da Companhia, de sua migração ao Novo Mercado e da conversão das 

suas ações preferenciais em ações ordinárias, conforme divulgada ao mercado por meio de Fato 

Relevante, e que tenham mantido a titularidade de suas ações preferenciais ininterruptamente até a data 

do exercício de tal direito. 

 

Nos termos do art. 137, §3º da Lei 6.404/76, caso aprovada a proposta de conversão das ações 

preferenciais, os órgãos da administração poderão, no prazo de 10 (dez) dias após o término do prazo 

para o exercício do direito de recesso, convocar assembleia geral para reconsiderar a deliberação em 

função do volume do recesso exercido. 

 

Dessa forma, o efetivo pagamento do valor de reembolso, na forma do art. 137, § 3º, da Lei 6.404/76, 

dependerá e somente poderá ser exigido após (a) o decurso do prazo dos 10 (dez) dias subsequentes ao 

término do prazo para manifestação do direito de recesso, caso os órgãos da administração não exerçam 

faculdade de convocar assembleia geral para ratificar ou reconsiderar a deliberação, ou, (b) se for o caso, 

a ratificação da deliberação pela assembleia geral a ser devidamente convocada pelos órgãos da 

administração para este fim. 

 

Para deliberar sobre essa matéria, são disponibilizadas aos acionistas preferencialistas as informações 

exigidas pelos Anexos 17 e 20 da Instrução CVM 481 nos Anexos I(a) e I(b), respectivamente, desta 

Proposta. 

 

Caso a presente proposta seja aprovada pela AGE e ratificada pela AGESP, a data da efetiva migração 

da Companhia para o Novo Mercado será informada oportunamente ao mercado.  

 

*-*-* 
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Anexo I(a) 

Informações Exigidas em Decorrência da Conversão 

de Ações Preferenciais em Ações Ordinárias 

(Anexo 17 da Instrução CVM 481) 

 

1. Havendo criação de ações preferenciais a nova classe de ações preferenciais 

 

Não aplicável. 

 

2. Havendo alteração nas preferências, vantagens ou condições de resgate ou amortização de 

ações preferenciais 

 

(A) Descrição pormenorizada das alterações propostas 

 

Propomos que as 12.810.260 (doze milhões, oitocentas e dez mil e duzentas e sessenta) ações 

preferenciais de emissão da Companhia sejam convertidas em igual número de ações ordinárias, de forma 

que o capital social da Companhia deixe de ser dividido em ações ordinárias e preferenciais e passe a ser 

dividido, exclusivamente, em ações ordinárias, em atendimento aos requisitos do segmento especial de 

listagem denominado Novo Mercado. 

 

(B) Fundamentação pormenorizada das alterações propostas 

 

A conversão das ações preferenciais em ações ordinárias de emissão da Companhia tem por fundamento 

viabilizar a migração para o Novo Mercado da B3, segmento especial de listagem que adota as práticas 

mais rigorosas de governança corporativa. 

 

(C) Análise pormenorizada do impacto das alterações propostas sobre os titulares das ações 

preferenciais 

 

Uma vez aprovada a conversão pela AGE e ratificada pela AGESP, os titulares de ações preferenciais 

terão sua participação na Companhia substituída por igual número de ações ordinárias, mantendo sua 

participação societária no capital social total da Companhia, e, com isso, passarão a ter o direito de votar, 

em igualdade de condições com os demais Acionistas, todas as matérias que forem submetidas às 

assembleias gerais de Acionistas da Companhia, participando igualmente dos lucros.  

 

Na presente data, as ações preferenciais da Companhia possuem três vantagens: (a) prioridade no 

reembolso do capital, sem prêmio, pelo valor patrimonial, em caso de liquidação da Companhia; (b) direito 

de serem incluídas em oferta pública de aquisição de ações em decorrência de alienação do controle da 

Companhia ao mesmo preço e nas mesmas condições ofertadas ao Acionista controlador alienante; e (c) 

dividendo pelo menos igual ao das ações ordinárias. 

 

A preferência (a) originalmente atribuída às ações preferenciais de emissão da Companhia não será 

transferida às novas ações ordinárias após a conclusão do processo de conversão. No que tange 

especificamente ao item (b), tal vantagem é conferida às ações ordinárias, conforme Regulamento do 

Novo Mercado e com relação ao item (c), tal vantagem passará a ser assegurada diretamente pela Lei nº 

6.404/76.  

 

(D) Análise pormenorizada do impacto das alterações propostas sobre os direitos dos titulares de 

outras espécies e classes de ações da Companhia 

 

A conversão das ações preferenciais em ordinárias resultará na diluição da participação dos Acionistas 

titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia no capital votante. Por outro lado, a administração 

da Companhia entende que todos os Acionistas serão beneficiados com a migração para o Novo Mercado. 

 

*-*-*  
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Anexo I(b) 

Informações Exigidas em Decorrência do 

Direito de Recesso 

(Anexo 20 da Instrução CVM 481) 

 

(a) Descrever o evento que deu ou dará ensejo ao recesso e seu fundamento jurídico 

 

Conversão da totalidade das ações preferenciais da Companhia em ações ordinárias. 

 

(b) Informar as ações e classes às quais se aplica o recesso  

 

Ações preferenciais de emissão da Companhia. 

 

(c) Informar a data da primeira publicação do edital de convocação da assembleia, bem como a 

data da comunicação do fato relevante referente à deliberação que deu ou dará ensejo ao recesso 

 

O Edital de Convocação da AGESP terá seu primeiro aviso publicado no dia 08 de setembro de 2020. O 

Fato Relevante referente à deliberação que ensejou o direito de recesso foi divulgado em 04 de setembro 

de 2020. 

 

(d) Informar o prazo para exercício do direito de recesso e a data que será considerada para efeito 

da determinação dos titulares das ações que poderão exercer o direito de recesso 

 

O direito de recesso pode ser exercido pelos titulares de ações preferenciais de emissão da Companhia 

em até 30 dias contados da data de publicação da ata da AGESP, a ser realizada no dia 08 de setembro 

de 2020. O direito de recesso caberá aos Acionistas titulares de ações preferenciais da Companhia no 

fechamento do pregão da data do Fato Relevante divulgado em 04 de setembro de 2020 (inclusive), data 

da aprovação, pelo Conselho de Administração da Companhia, de sua migração ao Novo Mercado e da 

conversão das suas ações preferenciais em ações ordinárias, e que tenham mantido a titularidade de suas 

ações ininterruptamente até a data do exercício de tal direito. 

 

(e) Informar o valor do reembolso por ação  

 

O valor patrimonial contábil por ação da Companhia, com base no patrimônio líquido constante das 

Demonstrações Financeiras da Companhia datadas de 31 de dezembro de 2019, submetidas à 

deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia em 28 de abril de 2020, é de R$2,05 (dois reais 

e cinco centavos), valor este que servirá como preço a ser pago pelo direito de recesso aos Acionistas 

preferencialistas que: (i) votarem contra a ratificação da conversão, (ii) se abstiverem de votar ou (iii) não 

comparecerem à AGESP.  

 

(f) Informar a forma de cálculo do valor do reembolso  

 

Nos termos do art. 45, da Lei nº 6.404/76, o valor do reembolso da Companhia é calculado com base em 

seu valor patrimonial. Com base nas Demonstrações Financeiras da Companhia de 31 de dezembro de 

2019, na referida data-base, o seu patrimônio líquido era de R$336.484.757,93 (trezentos e trinta e seis 

milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e três 

centavos). O número total de ações de emissão da Companhia na referida data era de 166.720.235 (cento 

e sessenta e seis milhões, setecentas e vinte mil, duzentas e trinta e cinco) ações, sendo 153.909.975 

(cento e cinquenta e três milhões, novecentas e nove mil e duzentas e sessenta) ações ordinárias e 

12.810.260 (doze milhões, oitocentas e dez mil, duzentas e sessenta) ações preferenciais.  

  

(g) Informar se os acionistas terão direito de solicitar o levantamento de balanço especial  

 

Sim. 
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(h) Na hipótese de incorporação, incorporação de ações ou fusão envolvendo sociedades 

controladora e controlada ou sob o controle comum 

 

Não aplicável, trata-se apenas de uma conversão de ações preferenciais em ações ordinárias da 

Companhia, em atendimento aos requisitos do Novo Mercado. 

 

(I) Informar o valor patrimonial de cada ação apurado de acordo com último balanço aprovado  

 

O valor patrimonial contábil por ação da Companhia, com base no patrimônio líquido constante das 

Demonstrações Financeiras da Companhia datadas de 31 de dezembro de 2019, submetidas à 

deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia em 28 de abril de 2020, é de R$2,05 (dois reais 

e cinco centavos), valor este que servirá como preço a ser pago pelo direito de recesso aos Acionistas 

preferencialistas que: (i) votarem contra a ratificação da conversão, (ii) se abstiverem de votar ou (iii) não 

comparecerem à AGESP.  

 

(J) Informar a cotação de cada classe ou espécie de ações às quais se aplica o recesso nos 

mercados em que são negociadas, identificando: 

 

a. Cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos das ações preferenciais da 

Companhia 

 

  Mínima Média Máxima 

2017 1,94 2,50 2,95 

2018 1,92 2,53 4,51 

2019 2,55 3,38 8,80 

 

b. Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos das ações preferenciais 

da Companhia 

 

  Mínima Média Máxima 

1º Trimestre – 2018  1,92 1,99 2,09 

2º Trimestre – 2018  1,99 2,06 2,14 

3º Trimestre – 2018  1,94 2,03 2,16 

4º Trimestre – 2018  1,99 3,20 4,51 

1º Trimestre – 2019  2,70 2,86 3,25 

2º Trimestre – 2019  2,55 2,75 3,74 

3º Trimestre – 2019  2,57 3,66 8,80 

4º Trimestre – 2019  3,05 3,62 5,00 

 

c. Cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses das ações preferenciais da 

Companhia 

 

  Mínima  Média Máxima 

Março/2020 3,45 5,75 8,90 

Abril/2020 4,80 5,42 7,32 

Maio/2020 4,86 6,47 8,20 

Junho/2020 5,71 6,28 7,43 

Julho/2020 6,00 6,97 8,40 

Agosto/2020 6,20 6,93 7,70 

 

d. Cotação média nos últimos 90 (noventa) dias das ações preferenciais da Companhia 

 

Cotação média entre 07 de junho de 2020 e 04 setembro de 2020 (64 dias de negócios) – R$ 6,80 

*-*-* 


