GUARARAPES CONFECÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 08.402.943/0001-52
NIRE 24.300.000.731
COMPANHIA ABERTA
AVISO AOS ACIONISTAS
INÍCIO DO PRAZO PARA EXERCÍCIO DE DIREITO DE RECESSO
1.
Publicação da Ata da Assembleia Especial de Acionistas Titulares de
Ações Preferenciais
Nesta data, foi publicada a ata da Assembleia Especial de Acionistas Titulares de Ações
Preferenciais da Guararapes Confecções S.A. (“Companhia”) realizada no dia 20 de
dezembro de 2018 (“AGESP”), na qual foi aprovada a proposta de conversão da totalidade
de ações preferenciais em ordinárias, na proporção de 1 (uma) ação ordinária para cada
1 (uma) ação preferencial (“Conversão de Ações”).
Dessa forma, iniciou-se, nesta data, o prazo de 30 (trinta) dias (iniciando em 31 de
dezembro de 2018, inclusive, e encerrando em 29 de janeiro de 2019, inclusive) para os
acionistas detentores de ações preferenciais da Companhia que se ausentaram da AGESP
(“Acionistas Ausentes”) manifestem sua intenção de exercer o seu direito de recesso, nos
termos do artigo 137, inciso IV e V da Lei 6.406, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das
S.A.”), em razão da aprovação da Conversão de Ações.
O direito de recesso poderá ser exercido em relação a todas ou somente parte das ações
preferenciais de que um Acionista Dissidente é, comprovadamente, titular
ininterruptamente desde o fechamento do pregão do dia 12 de novembro de 2018 até a
data do efetivo exercício do direito de retirada. Decairá o direito de recesso do Acionista
Dissidente que não exercê-lo no prazo acima, nos termos do disposto no artigo 137, §4º,
da Lei das S.A.
O valor de reembolso por ação, correspondente a R$ 63,64 (sessenta e três reais e
sessenta e quatro centavos) por ação preferencial, foi calculado dividindo-se (i) o valor
do patrimônio líquido da Companhia constante no seu balanço patrimonial com data-base
de 31 de dezembro de 2017, último balanço aprovado pela Assembleia Geral da
Companhia, pelo (ii) total de ações da Companhia, excluindo-se as ações em tesouraria
(i.e. 62.400.000 ações).
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Nos termos do artigo 45, §2º, da Lei das S.A., será facultado ao Acionista Dissidente que
exercer seu direito de recesso solicitar, juntamente com o reembolso, o levantamento de
balanço especial para fins de determinação do valor do reembolso, tendo em vista que a
AGESP foi realizada mais de 60 (sessenta) dias após a data do balanço utilizado para fins
de cálculo do valor do reembolso das ações preferenciais. Nesse caso, a Companhia
pagará imediatamente 80% (oitenta por cento) do valor de reembolso calculado com
base no último balanço e, levantado o balanço especial, pagará o saldo no prazo de 120
(cento e vinte) dias a contar da data da deliberação da AGESP.
2.

Procedimento para o Exercício do Direito de Recesso

2.1.

Ações escrituradas no Banco Itaú S.A.

Os Acionistas Ausentes cujas ações estiverem escrituradas Banco Itaú S.A.
(“Escriturador”) e desejarem exercer o direito de retirada deverão dirigir-se, dentro do
prazo mencionado no item 1 acima, a uma das agências especializadas do Banco Itaú
nos seguintes endereços: Rio de Janeiro: Av. Almirante Barroso, 52- 2º andar – Centro;
São Paulo: R. Boa Vista, 176 – 1º Subsolo – Centro, portando os seguintes documentos:
(i)
Acionistas Pessoas Físicas: (a) Carteira de Identidade; (b) Cadastro Nacional de
Pessoa Física (CPF); (c) comprovante de endereço; e (d) carta de solicitação assinada
pelo Acionista Dissidente, com reconhecimento de firma por semelhança, solicitando a
retirada, que deverá conter os dados pessoais e bancários do acionista para pagamento
do reembolso, o nome da Companhia e quantidade de ações com relação às quais o
direito de retirada será exercido.
(ii)
Acionistas Pessoas Jurídicas: (a) original e cópia do estatuto e da ata de eleição
da atual diretoria ou do contrato social consolidado em vigor; (b) cartão de inscrição no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); (c) originais da Carteira de Identidade, do
Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do comprovante de residência de seus representantes;
e (d) carta de solicitação assinada pelo representante do Acionista Dissidente, com
reconhecimento de firma por semelhança, solicitando a retirada, que deverá conter os
dados pessoais e bancários do Acionista Dissidente para o pagamento do reembolso, o
nome da Companhia e quantidade de ações com relação às quais o direito de retirada
será exercido.
(iii) Acionistas Fundos de Investimento: (a) original e cópia do último regulamento
consolidado do fundo, devidamente registrado no órgão competente; (b) original e cópia
do estatuto e da ata de eleição da atual diretoria ou do contrato social consolidado em
vigor do administrador e/ou gestor do fundo (dependendo da pessoa autorizada a
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comparecer e votar em assembleias gerais relacionadas aos ativos detidos pelo fundo);
(c) cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do fundo e do
administrador e/ou gestor do fundo; (d) originais da Carteira de Identidade, do Cadastro
de Pessoa Física (CPF) e do comprovante de residência de seus representantes; e (e)
carta de solicitação assinada pelo representante do Acionista Dissidente, com
reconhecimento de firma por semelhança, solicitando a retirada, que deverá conter os
dados pessoais e bancários do Acionista Dissidente para o pagamento do reembolso, o
nome da Companhia e quantidade de ações com relação às quais o direito de retirada
será exercido.
Os Acionistas Ausentes que se fizerem representar por procurador nos procedimentos
acima deverão entregar, além dos documentos acima referidos, a respectiva procuração
com firma reconhecida, a qual deverá ter sido outorgada há menos de 1 (um) ano para
um procurador com poderes especiais para o exercício do direito de retirada e a
solicitação de reembolso.
Os acionistas que estiverem fora das localidades acima poderão entrar em contato com
o Escriturador através dos seguintes telefones:
Capitais e regiões metropolitanas: (11) 3003-9285
Demais localidades: 0800-720-9285
2.2.

Ações Custodiadas na Central Depositária de Ativos:

Os Acionistas Ausentes cujas ações estiverem custodiadas na Central Depositária de
Ativos da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e desejarem exercer o direito de retirada
deverão, dentro do prazo mencionado no item 1 acima, manifestar seu interesse no
direito de retirada por meio dos seus respectivos agentes de custódia, contatando-os com
antecedência suficiente para a tomada das medidas necessárias.
3.

Data e Forma de Pagamento

O pagamento do valor do reembolso será realizado pela Companhia no prazo de 10 (dez)
dias após o término do prazo para exercício do direito de recesso, sendo facultado, aos
órgãos da administração da Companhia convocar uma assembleia geral para reconsiderar
a deliberação em função do volume do recesso exercido, nos termos do artigo 137, §3º
da Lei das S.A.
Caso um Acionista Dissidente que exerça seu direito de recesso opte por também exercer
a faculdade de solicitar o levantamento de balanço especial nos termos do artigo 45, §2º,
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da Lei das S.A., a Companhia pagará imediatamente 80% (oitenta por cento) do valor de
reembolso calculado com base no último balanço e, levantado o balanço especial, pagará
o saldo no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da data da deliberação da AGESP.
O pagamento aos Acionistas Ausentes será efetuado através dos dados cadastrados nas
instituições custodiantes ou de acordo com os dados bancários que deverão ser
fornecidos na solicitação de reembolso prevista no item 2 acima.
A Companhia informa, ainda, que, após o prazo para exercício do direito de recesso, a
depender da quantidade de Acionistas Ausentes que exerçam tal direito, a administração
da Companhia poderá, nos termos do art. 137, §3º, da Lei das S.A., (i) convocar nova
Assembleia Geral Extraordinária para ratificar ou reconsiderar a Conversão de Ações, ou
(ii) tomar as providências para implementar a Conversão de Ações, caso em que a
Companhia divulgará oportunamente novo Aviso aos Acionistas informando a data em
que as suas ações preferenciais deixarão de ser negociadas na B3 em razão da sua
conversão em ações ordinárias.
A área de Relação com Investidores, coloca-se à disposição para esclarecimentos
adicionais.
Natal/RN, 28 de dezembro de 2018.

GUARARAPES CONFECÇÕES S.A.
Newton Rocha de Oliveira Júnior

Diretor de Relações com Investidores
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