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COMUNICADO AO MERCADO  

 

Por este comunicado, a Companhia vem informar aos acionistas e interessados de que, em 30 de 

abril de 2019, realizou Assembleia Geral Extraordinária em que autorizou aumento de capital 

social no valor de até R$ 50.000.000,24 (cinquenta milhões de reais e vinte e quatro centavos), 

mediante a emissão de ações e bônus de subscrição com as seguintes características:  

1) Serão emitidas até 32.894.737 (trinta e dois milhões, oitocentas e noventa e quatro mil, 

setecentas e trinta e sete) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, 

com prazo de subscrição até 05 de agosto de 2019;  

2) Serão emitidos até 32.894.737 (trinta e dois milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, 

setecentos e trinta e sete) bônus de subscrição, concedidos como bonificação adicional a 

cada subscritor que se enquadrar no item (3) abaixo;  

3) Cada subscritor que subscrever o aumento de capital até a data de 06 de junho de 2019 

receberá 01 (um) bônus de subscrição para cada 01 (uma) ação subscrita;  

4) Os bônus de subscrição serão oportunamente registrados na B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, 

na forma da legislação em vigor;  

5) O período de subscrição do aumento de capital inicia-se em 6 de maio de 2019 e terminará 

em 05 de agosto de 2019;  

6) As novas ações emitidas na ocasião da homologação poderão corresponder a um aumento 

de até 62,65% (sessenta e dois inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento) em 

relação ao número atual de ações em circulação da Companhia; e  

7) No fechamento da data de hoje, os atuais acionistas da Companhia terão preferência para 

subscrição do aumento de capital social.  

 

Aparecida de Goiânia, 06 de maio de 2019 

 

Guilherme Aguinaga de Moraes  

Diretor de Relações com Investidores 


