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FATO RELEVANTE
Aumento do Capital com Subscrição de Novas Ações
Em observância às determinações do art. 157, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de
1976, e da Instrução CVM n.º 358, de 03 de janeiro de 2002, e respectivas alterações,
CAMBUCI S.A. (“Companhia”), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral o
que segue:
Por deliberação do Conselho de Administração, em reunião realizada no dia 13/02/2019, foi
aprovado o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite autorizado no
Estatuto Social, no valor de R$ 10.250.000,00 (dez milhões, duzentos e cinquenta mil reais),
passando de R$ 35.635.955,43 (trinta e cinco milhões, seiscentos e trinta e cinco mil,
novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos), para R$ 45.885.955,43
(quarenta e cinco milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e cinco
reais e quarente e três centavos). O aumento importará na emissão de emissão, de 354.763
de ações da companhia, sendo 120.431 ações ordinárias e 234.332 ações preferenciais, ao
preço de R$ 28,89 por cada ação, apurado conforme art. 170, § 1º, III, da Lei nº 6.404/76.
O aumento de capital aprovado será realizado mediante a subscrição particular, sendo
assegurado aos demais acionistas, na proporção das ações que possuírem, o direito de
preferência na subscrição das novas ações, na forma prevista nos §§ 1º, “a”, e 2º do Art. 171
da Lei nº 6.404/76.
A Companhia publicará os regulares Avisos aos Acionistas com as informações sobre o
aumento de capital social ora aprovado e as condições para o exercício do direito de
preferência e sua subscrição.
São Paulo, 14 de fevereiro de 2019.
Roberto Estefano
Diretor de Relações com Investidores

