
  

 
AVISO AOS ACIONISTAS 

SUBSCRIÇÃO DE SOBRAS DE AÇÕES 
 

A Metalgráfica Iguaçu S.A. , comunica aos seus Acionistas que encerrou-se o prazo para o 
exercício do direito de preferência para a subscrição da ações preferenciais e ordinárias 
emitidas no aumento do capital social da Companhia,aprovado em Reunião do Conselho de 
Administração realizada em 14 de outubro de 2016. 
 
Os acionistas que exerceram a preferência e manifestaram interesse na reserva de sobras 
no boletim de subscrição, terão um prazo adicional de 04 (quatro) dias úteis, contados a 
partir de 24 de novembro de 2016, para subscrição das mesmas, na proporção de 
13,848064% para as ações ordinárias e 94,759206%  para as ações preferenciais, 
observadas as seguintes condições: 
 

1. Preço de Subscrição: R$758,57 por ação 
2. Período de Subscrição das Sobras: 24 de novembro de 2016 a 29 de novembro de 

2016. 
3. Forma de Integralização: à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição 
4. Boletim de Subscrição de Sobras: A subscrição e a integralização das sobras de 

ações serão feitas mediante o preenchimento do Boletim de Subscrição de Sobras, o 
qual poderá ser obtido através de pedido encaminhado pelo acionista, no prazo para 
subscrição de sobras, para o endereço eletrônico subscricao@metaliguacu.com.br; bem 

como através de solicitação de encaminhamento por fax do Boletim de Subscrição de 
Sobras, feita pelo acionista ao Setor de Relações com Acionistas no telefone (42) 
3219 2822. 
 

Os acionistas cuja custódia esteja na BM&F BOVESPA S.A – Bolsa de Valores, Mercadorias 
e Futuros deverão exercer os respectivos direitos por meio de seus agentes de custódia e 
de acordo com as regras por ela estipuladas, obedecidos os prazos e condições deste 
Aviso. 
 
Findo o período de subscrição das sobras, caso nenhum acionista tenha manifestado 

interesse em subscrever as sobras, ou caso restem sobras após a realização do rateio, a 

Companhia divulgará um novo Aviso aos Acionistas. 

 
Maiores informações sobre o aumento de capital e sobre as condições para subscrição e 
integralização das ações emitidas poderão ser obtidas por solicitações enviadas ao 
endereço subscricao@metaliguacu.com.br. 
 

Ponta Grossa, 21 de novembro de 2016. 
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