“29 de janeiro de 2019
59/2019-SAE/GAE-2
Guararapes Confecções S.A.
At. Sr. Newton Rocha de Oliveira Júnior
Diretor de Relações com Investidores
Ref. Período de Dissidência
Prezado Senhor,
Considerando o encerramento, em 29/01/2019, do prazo para os acionistas manifestarem sua
dissidência com relação a conversão das ações preferenciais em ordinárias, aprovada na AGE de
20/12/2018, solicitamos informar, até 30/01/2019, se essa Companhia irá reconsiderar ou
ratificar a referida conversão, conforme faculta o artigo 137, parágrafo 3º, da Lei nº 6404/76.
Caso a referida conversão venha ser ratificada, informar:
1)
a data de pagamento do valor de reembolso devido aos acionistas dissidentes, se houver;
2)
quando será realizada a operacionalização da conversão, ou seja, a partir de que data as
ações preferenciais deixarão de ser negociadas.”

São Paulo, 30 de janeiro de 2019.
À
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”)
A/C.:
Sra. Carolina Almeida
Gerência de Acompanhamento de Empresas e Ofertas de Valores Mobiliários de Renda Variável
2
Ref.: Ofício 59/2019-SAE/GAE-2
Prezados,
Guararapes Confecções S.A., companhia aberta com sede na cidade de Natal, no Estado do
Rio Grande do Norte, na Rodovia RN 160, s/n, Km 3, bloco A, 1º andar, inscrita no CNPJ/MF sob

n.º 08.402.943/0001-52 (“Companhia”), em resposta ao Ofício em referência, vem informar o
quanto segue:
1. A administração da Companhia decidiu não convocar assembleia geral para ratificar ou
reconsiderar a conversão de ações preferenciais de emissão da Companhia em ações
ordinárias, na proporção de 1:1, aprovada por acionistas detentores de ações ordinárias
e de ações preferenciais da Companhia em assembleia geral extraordinária e assembleia
geral especial de acionistas preferencialistas realizadas em 20 de dezembro de 2018
(“Conversão de Ações”). Consequentemente, a administração da Companhia tomará as
medidas necessárias para implementar a Conversão de Ações.
2. O pagamento dos valores devidos aos acionistas dissidentes que exerceram seu direito de
recesso em razão da aprovação da Conversão de Ações será realizado no dia 6 de fevereiro
de 2019; e
3. A partir do dia 7 de fevereiro de 2019, o capital social da Companhia passará a ser dividido
somente em ações ordinárias, sendo que, a partir dessa data, inclusive, as ações
preferenciais da Companhia não mais serão negociadas na B3.
Sendo o que nos cumpria no momento, permanecemos à disposição para eventuais
esclarecimentos adicionais que se façam necessários.
Atenciosamente,
Newton Rocha de Oliveira Júnior
Diretor de Relações com Investidores

