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FATO RELEVANTE 
 

A METALGRÁFICA IGUAÇU S.A., em atendimento ao disposto no Parágrafo 4º do 

Artigo 157, da Lei 6.404/76, vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em 

geral, o que segue: 

O Conselho de Administração da Companhia deliberou nesta data, submeter à apreciação e 

aprovação em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 27 de abril de 2016 às 

11:00 horas, proposta de Grupamento das ações representativas do Capital Social da 

Companhia, nos seguintes termos: 

1) Grupamento de Ações e fator de grupamento: A Administração da Companhia 

propõe que seja realizado o grupamento da totalidade das ações ordinárias e 

preferenciais, nominativas e sem valor nominal, da Companhia, na proporção de 

30 (trinta) ações para formar 1 (uma) ação, sem modificação do capital social. 

Assim, se aprovado o grupamento, a quantidade de ações representativas do capital 

social passará de 6.250.320 (seis milhões, duzentas e cinquenta mil e trezentas e 

vinte) ações para 208.344 (duzentas e oito mil e trezentas e quarenta e quatro) 

ações, sendo 69.448 (sessenta e nove mil e quatrocentas e quarenta e oito) ações 

ordinárias e 138.896 (cento e trinta e oito mil e oitocentas e noventa e seis) ações 

preferenciais.  

Finalidade: O grupamento tem como principal objetivo adequar a cotação das 

ações da Companhia aos termos do parágrafo 5.2f do Regulamento para Listagem 

de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários; do Manual do 

Emissor da BM&FBOVESPA S.A. e em cumprimento ao Ofício nº 269/2016 – 

SAE enviado à Companhia pela BM&FBOVESPA S.A. em 29 de janeiro de 2016. 

 

2) Procedimentos a serem adotados para as frações de ações: Se aprovado o 

grupamento de ações da Companhia, as frações de ações detidas pelos acionistas 

da Companhia como resultado do grupamento de ações serão complementadas por 

frações de ações a serem doadas pelo acionista controlador da Companhia, Merisa 

S.A. Engenharia e Planejamento, de forma que cada acionista da Companhia 

receba a fração necessária para garantir a propriedade do próximo número inteiro 

de ações após a aplicação do fator de grupamento aprovado.   



 

A operacionalização do grupamento será efetivada de forma a manter inalterada a 

participação do acionista no capital social da Companhia.  

Não existem bloqueios em circulação com as posições ainda não grupadas. Se 

aprovado o grupamento nos termos propostos, as ações da Companhia serão 

negociadas grupadas a partir de 28 de abril de 2016. 

3) Alterações Estatutárias: Caso a proposta de grupamento das ações da Companhia 

seja aprovada na Assembleia Geral Extraordinária, será efetuada alteração no caput 

do Artigo 5ª do Estatuto Social, de forma a refletir a nova quantidade ações, 

ordinárias e preferenciais, representativas do Capital Social. 

 

 
                                                                 Ponta Grossa, 15 de Março de 2016. 

                                                                                     
 
   
 
                                                                        Rogerio Payrebrune St.Sève Marins 
                                                                             Diretor de Relações com Investidores 

 
 
 
 
 
 
 


