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INSTRUÇÃO CVM Nº 480 
ANEXO 30-XXXII 

1. Aumento de Capital, Valor do Novo Capital e Forma do Aumento: Nos termos do artigo

1º, inciso II, do Anexo 30-XXXII da ICVM480 o Capital Social da Companhia passará de

R$1.894.402.826,66 (um bilhão, oitocentos e noventa e quatro milhões, quatrocentos e dois mil

oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos), dividido em 26.684.638 (vinte e seis

milhões, seiscentas e oitenta e quatro mil seiscentas e trinta e oito) ações, todas ordinárias,

nominativas e sem valor nominal para R$1.896.786.035,50 (um bilhão, oitocentos e noventa e

seis milhões, setecentos e oitenta e seis mil e trinta e cinco reais e cinquenta centavos) dividido

em 28.477.701 (vinte e oito milhões, quatrocentas e setenta e sete mil, setecentas e uma)  ações,

todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal (“Aumento de Capital”).

2. Razões do aumento e suas consequências jurídicas e econômicas: Nos termos do artigo 1º,

parágrafo único, inciso I, do Anexo 30-XXXII da ICVM480, a Companhia esclarece que o

presente aumento de capital decorre do exercício parcial das opções outorgadas em Reunião do

Conselho de Administração ocorrida em 25 de junho de 2020, oriundas do Plano de Outorga de

Opção de Compra de Ações, conforme alterado por meio do 1º Aditivo ao Plano de Outorga de

Opção de Compra de Ações, aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

realizada em 12 de abril de 2017 (“Plano 2017”) e do exercício integral das opções outorgadas

em Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de julho de 2019, oriundas do

Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia aprovado em Assembleia

Geral Ordinária e Extraordinária de 13 de maio de 2019 (“Plano 2019”).

Trata-se, portanto, de mero cumprimento das obrigações da Companhia assumidas perante os 

outorgados do Plano 2017 e do Plano 2019. 

3. Parecer do Conselho Fiscal: Nos termos do artigo 1º, parágrafo único, inciso II, do Anexo

30-XXXII da ICVM480, a Companhia esclarece que não possui Conselho Fiscal instalado, não

sendo aplicável o disposto no artigo em comento.

4. Data da AGOE que aprovou o Plano 2017 e Plano 2019: Nos termos do artigo 5º, inciso I,

do Anexo 30-XXXII da ICVM480, o Plano 2017 fora aprovado em Assembleia Geral Ordinária

e Extraordinária ocorrida em 12 de abril de 2017, enquanto que o Plano 2019 foi aprovado em

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 13 de maio de 2019.

5. Aumento de Capital. Quantidade de Ações e Espécie: Nos termos do artigo 5º, inciso II e

III, do Anexo 30-XXXII da ICVM480, o Aumento de Capital fora realizado por meio da

emissão de 1.793.063 (um milhão, setecentas e noventa e três mil e sessenta e três) novas ações,

todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal (“Ações Emitidas”).

Com as Ações Emitidas o capital social da Companhia passa de R$1.894.402.826,66 (um 

bilhão, oitocentos e noventa e quatro milhões, quatrocentos e dois mil, oitocentos e vinte e seis 

reais e sessenta e seis centavos), dividido em 26.684.638 (vinte e seis milhões, seiscentas e 

oitenta e quatro mil, seiscentas e trinta e oito) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor 

nominal para R$1.896.786.035,50 (um bilhão, oitocentos e noventa e seis milhões, setecentos e 

oitenta e seis mil e trinta e cinco reais e cinquenta centavos) dividido em 28.477.701 (vinte e 

oito milhões quatrocentas e setenta e sete mil, setecentas e uma)  ações, todas ordinárias, 

nominativas, escriturais e sem valor nominal. 
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6. Preço de emissão das novas ações: Em atenção ao previsto no inciso IV, do artigo 5º do 

Anexo 30-XXXII da ICVM480, 916.168 (novecentas e dezesseis mil, cento e sessenta e oito) 

Ações Emitidas foram emitidas pelo preço de R$1,47 (um real e quarenta e sete centavos), 

850.022 (oitocentas e cinquenta e vinte e duas) Ações Emitidas foram emitidas pelo preço de 

R$1,176 (um real e cento e setenta e seis milésimos de centavos) e 26.873 (vinte e seis mil, 

oitocentas e setenta e três) Ações Emitidas foram emitidas pelo preço de R$1,37 (um real e 

trinta e sete centavos, nos exatos moldes do Plano 2017 e Plano 2019. 

7. Cotação da Ação: Nos termos do artigo 5º, inciso V do Anexo 30-XXXII, da ICVM 480, 

apresenta as cotações da ação conforme segue: 

Anual - últimos 3 exercícios 

  Mínimo   Média   Máxima  

2020  R$               1,00   R$               2,05   R$               3,18  

2019  R$               1,21   R$               1,55   R$               2,20  

2018  R$               1,10   R$               1,96   R$               4,25  

    
Trimestral - últimos 2 exercícios 

  Mínimo   Média   Máxima  

4ºTRI/2020  R$               1,85   R$               2,12   R$               2,80  

3ºTRI/2020  R$               1,82   R$               2,21   R$               3,00  

2ºTRI/2020  R$               1,08   R$               1,57   R$               2,23  

1ºTRI/2020  R$               1,00   R$               2,32   R$               3,18  

4ºTRI/2019  R$               1,37   R$               1,52   R$               2,20  

3ºTRI/2019  R$               1,21   R$               1,51   R$               1,72  

2ºTRI/2019  R$               1,30   R$               1,47   R$               1,68  

1ºTRI/2019  R$               1,54   R$               1,71   R$               1,98  

    
Mensal - últimos 6 meses 

  Mínimo   Média   Máxima  

ABR/21  R$               5,53   R$               6,88   R$               8,09  

MAR/21  R$               1,96   R$               3,10   R$             10,79  

FEV/21  R$               2,00   R$               2,26   R$               2,46  

JAN/21  R$               2,08   R$               2,38   R$               2,63  

DEZ/20  R$               2,07   R$               2,32   R$               2,80  

NOV/20  R$               1,89   R$               2,02   R$               2,30  

 

Em atenção à alínea “d”, do referido inciso, a cotação média nos últimos 90 (noventa) dias fora 

de R$3,50 (três reais e cinquenta centavos). 

8. Percentual de diluição resultante da emissão: A diluição da base acionária é de 

6,29637553958446%. 

 

9. Direitos e Vantagens das Ações Emitidas: Nos termos do artigo 4º, inciso II, do Anexo 30-

XXXII da ICVM480, As Ações Emitidas possuirão os mesmos direitos, vantagens e restrições 

das ações ordinárias da Companhia, em conformidade com o Regulamento do Novo Mercado. 

10. Não incidência: Em se tratando de Exercício de Opções, não se aplicam os artigos 2º 

(aumento de capital mediante subscrição de ações), 3º (aumento de capital mediante 

capitalização de lucros ou reservas) e 4º (aumento de capital decorrente de conversão de 
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debêntures ou outros títulos de dívida em ações ou por bônus de subscrição), todos do Anexo 

30-XXXII da ICVM480. 

Nova Odessa, 30 de abril de 2021. 

 

 

Leonardo Luiz de Campos Machado Filho 

Secretário 


