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COMUNICADO AO MERCADO TÉRMINO DO PRAZO PARA EXERCÍCIO DO
DIREITO DE RECESSO
Comunicamos aos senhores acionistas e ao mercado em geral, em continuidade ao
Aviso aos Acionistas publicado no dia 22 de novembro de 2019, o quanto segue:
1. Encerramento do Prazo para Exercício do Direito de Recesso: Encerrou-se, em
12 de dezembro de 2019, o prazo para que os acionistas detentores de ações
preferenciais de emissão da Companhia que não compareceram à Assembleia
Especial de Acionistas Titulares de Ações Preferenciais da Cambuci S.A.
(“Companhia”) realizada no dia 13 de novembro de 2019 (“Acionistas Dissidentes”)
manifestassem sua intenção de exercer o direito de retirada em razão da aprovação da
conversão da totalidade das ações preferenciais da Companhia em ações ordinárias,
na proporção de 1:1 (“Conversão de Ações”).
2. Exercício do Direito de Recesso: A Companhia foi informada por seu agente
escriturador que acionistas titulares de 167 ações preferenciais da Companhia
exerceram o seu direito de retirada em razão da aprovação da Conversão de Ações.
3. Valor do Reembolso e Data de Pagamento: Não houve solicitação por nenhum
Acionista Dissidente de levantamento de balanço especial, nos termos do artigo 45,
§1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, permanecendo o valor de reembolso
em R$ 0,58 por ação preferencial. Assim, no dia 20 de dezembro de 2019 a
Companhia efetuará o pagamento do valor do reembolso aos Acionistas Dissidentes
que exerceram seu direito de retirada, de acordo com os dados cadastrados nas
instituições custodiantes ou os dados bancários fornecidos ao agente escriturador,
conforme aplicável.
4. Conversão das Ações Preferenciais: Dada a quantidade de Acionistas Dissidentes
que exerceram seu direito de recesso, a administração da Companhia decidiu não
convocar assembleia geral para ratificar ou reconsiderar a aprovação da Conversão de
Ações. Dessa forma, a administração da Companhia passará a tomar as medidas
necessárias para implementar a Conversão de Ações e, a partir de 23 de dezembro de
2019, a Companhia passará a contar somente com ações ordinárias.
A área de Relação com Investidores, coloca-se à disposição para esclarecimentos
adicionais.
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