
 

VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.  

(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) 

CNPJ/ME nº 67.571.414/0001-41 

NIRE 35.300.338.421 

(Companhia Aberta – Novo Mercado) 

 

AVISO AOS ACIONISTAS 

 

 

VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. (“Companhia”) vem comunicar 

aos senhores acionistas, nos termos das Instruções da Comissão de Valores Mobiliários 

(“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 358”) e 

nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 480”), que em 

Reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de junho de 2020, foi aprovado 

o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, para 

subscrição privada (“Aumento de Capital”). 

 

Em conformidade com o artigo 30, inciso XXXII, da Instrução CVM 480, a Companhia 

divulga abaixo o Anexo 30-XXXII da Instrução CVM 480, contendo informações e 

detalhes a respeito do Aumento de Capital, do procedimento para exercício do direito 

de preferência e da subscrição das ações ordinárias então emitidas: 

 

Aumento de capital mediante capitalização de créditos 

 

1. O emissor deve divulgar ao mercado o valor do aumento e do novo 

capital social, e se o aumento será realizado mediante: (a) conversão de 

debêntures ou outros títulos de dívida em ações; (b) exercício de direito de 

subscrição ou de bônus de subscrição; (c) capitalização de lucros ou reservas; 

ou (d) subscrição de novas ações.  

 

O valor do Aumento de Capital será de, no mínimo, R$ 7.450,00 (sete mil, quatrocentos 

e cinquenta reais) (“Subscrição Mínima”) e, no máximo, R$ 119.200.000,00 (cento e 

dezenove milhões e duzentos mil reais) (“Subscrição Máxima”), mediante a emissão 

de, no mínimo, 5.000 (cinco mil) ações ordinárias e, no máximo, 80.000.000 (oitenta 

milhões) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão 

de R$ 1,49 (um real e quarenta e nove centavos) por ação.  

 

Caso haja a Subscrição Máxima, o capital social da Companhia passará de 

R$ 2.250.415.357,47 (dois bilhões, duzentos e cinquenta milhões, quatrocentos e 

quinze mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos) representado 

por 60.429.812 (sessenta milhões, quatrocentas e vinte e nove mil, oitocentas e doze) 

ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$ 2.369.615.357,47 (dois 

bilhões, trezentos e sessenta e nove milhões, seiscentos e quinze mil, trezentos e 

cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos) representado por 140.429.812 

(cento e quarenta milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, oitocentas e doze) ações 

ordinárias, nominativas e sem valor nominal.  



 

 

 

Caso haja a Subscrição Mínima, o capital social da Companhia passará de 

R$ 2.250.415.357,47 (dois bilhões, duzentos e cinquenta milhões, quatrocentos e 

quinze mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos) representado 

por 60.429.812 (sessenta milhões, quatrocentas e vinte e nove mil, oitocentas e doze) 

ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$ 2.250.422.807,47 (dois 

bilhões, duzentos e cinquenta milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, oitocentos e 

sete reais e quarenta e sete centavos), representado por 60.434.812 (sessenta 

milhões, quatrocentas e trinta e quatro mil, oitocentas e doze) ações ordinárias ações 

ordinárias, nominativas e sem valor nominal.  

 

O Aumento de Capital será realizado mediante (i) subscrição de ações e integralização 

por meio da capitalização de créditos detidos contra a Companhia pelo Fundo de 

Liquidação Financeira – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 

Padronizados, fundo de investimento em direitos creditórios, inscrito no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o 

nº 19.221.032/0001-45] (“Credor JIVE”) (“Créditos JIVE”) e outros credores extra 

concursais detentores de dívidas oriundas de honorários advocatícios, processo judicial 

e administração judicial (“Créditos Adicionais” e, em conjunto com Créditos JIVE, 

“Créditos”), os quais não foram abrangidos no plano de recuperação judicial da 

Companhia (“Plano”) aprovado nos autos do processo sob o número 1103236-

83.2016.8.26.0100 que tramita perante a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais 

do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo (“Recuperação Judicial”); e (ii) pelos 

acionistas da Companhia que exercerem o direito de preferência detalhado neste Aviso 

aos Acionistas e integralizado à vista na Companhia, nos termos do artigo 171, § 2º, 

da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades 

por Ações”).  

 

2. O emissor deve explicar, pormenorizadamente, as razões do aumento e 

suas consequências jurídicas e econômicas.  

 

O Aumento de Capital destina-se à quitação dos Créditos, com a consequente redução 

do endividamento da Companhia. A escolha da forma de pagamento dos Créditos 

mediante a emissão de ações pela Companhia tem como objetivo reforçar a estrutura 

de capital e balanço da Companhia, visando ao desenvolvimento, ampliação e 

manutenção de seus negócios, dentro de uma estrutura de capital mais sólida por meio 

da consequente diminuição de seu passivo sem a necessidade de desembolso de caixa.  

 

3. O emissor deve fornecer cópia do parecer do conselho fiscal, se 

aplicável.  

 

A reunião do Conselho Fiscal deliberando sobre o Aumento de Capital ocorreu em 18 

de junho de 2020, sendo que a totalidade de seus membros titulares emitiram parecer 

favorável ao Aumento de Capital. A ata de reunião que contém o parecer dos 



 

 

conselheiros fiscais está disponível no website da Companhia (www.ri.viverinc.com.br), 

bem como no website da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br). 

 

4. Em caso de aumento de capital mediante subscrição de ações, o emissor 

deve: 

 

(i) descrever a destinação dos recursos:  

 

Tendo em vista que o Aumento de Capital social será realizado mediante 

capitalização dos Créditos, os valores capitalizados serão destinados à redução 

do saldo devedor da Companhia perante seus credores, sem despendimento de 

caixa.  

 

Caso sejam captados recursos por meio da subscrição e integralização por 

acionistas que exercerem o direito de preferência, estes deverão ser utilizados, 

a critério da administração da Companhia.  

 

(ii) informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe:  

 

Em razão do Aumento de Capital, serão emitidas, no mínimo, 5.000 (cinco mil) 

ações ordinárias e, no máximo, 80.000.000 (oitenta milhões) ações ordinárias, 

todas nominativas e sem valor nominal. 

 

(iii) descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a 

serem emitidas:  

 

As ações emitidas farão jus, em igualdade de condições com as já existentes, a 

todos os benefícios, tendo direito integral a dividendos, juros sobre o capital 

próprio e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela 

Companhia a partir da data da respectiva homologação, parcial ou total, do 

Aumento de Capital. 

 

(iv) informar se as partes relacionadas, tal como definidas pelas regras 

contábeis que tratam desse assunto, subscreverão ações no aumento 

de capital, especificando os respectivos montantes, quando esses 

montantes já forem conhecidos:  

 

O Credor, Fundo de Liquidação Financeira – Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios Não Padronizados, é atualmente acionista da Companhia detentor de 

26.495.831 (vinte e seis milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, oitocentos 

e trinta e uma) ações ordinárias de emissão da Companhia e irá subscrever e 

integralizar mediante a capitalização de créditos  

 

(v) informar o preço de emissão das novas ações:  

 

http://www.ri.viverinc.com.br/


 

 

As novas ações serão emitidas ao valor de R$ 1,49 (um real e quarenta e nove 

centavos) por ação. 

 

(vi) informar o valor nominal das ações emitidas ou, em se tratando de 

ações sem valor nominal, a parcela do preço de emissão que será 

destinada à reserva de capital:  

 

As ações de emissão da Companhia não têm valor nominal e não haverá 

destinação de qualquer parte do preço de aquisição à reserva de capital. 

 

(vii) fornecer opinião dos administradores sobre os efeitos do aumento de 

capital, sobretudo no que se refere à diluição provocada pelo aumento:  

 

O Aumento de Capital, tem por fim sanear parte das dívidas da Companhia e 

suas Controladas que não foram restruturadas no âmbito da Recuperação 

Judicial, capitalizando tais créditos e convertendo-os em participação acionária 

da Companhia a ser entregue aos seus respectivos credores. Tendo em vista 

que será assegurado aos acionistas da Companhia o direito de preferência nos 

termos do artigo 171, § 2º, da Lei das Sociedades por Ações, não haverá diluição 

dos acionistas que subscreverem todas as ações a que têm direito. Somente 

terá a participação diluída o acionista que optar por não exercer o seu direito de 

preferência ou exercê-lo parcialmente.  

 

Os administrados da Companhia entendem que não haverá diluição injustificada 

dos acionistas, uma vez que o preço de emissão foi fixado com base nas cotações 

das ações na bolsa de valores antes da aprovação do Aumento de Capital, tal 

como autorizado pelo artigo 170, §1º, inciso III, da Lei das Sociedades por 

Ações.  

 

(viii) informar o critério de cálculo do preço de emissão e justificar, 

pormenorizadamente, os aspectos econômicos que determinaram a sua 

escolha:  

 

O preço de emissão das ações no Aumento de Capital foi fixado, nos termos do 

artigo 170, §1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações, com base na cotação 

das ações de emissão da Companhia na bolsa de valores, considerando-se a 

cotação de fechamento dos últimos 30 (trinta) pregões realizados anteriormente 

à aprovação do Aumento de Capital em Reunião do Conselho de Administração 

realizada em 18 de junho de 2020. 

 

(ix) caso o preço de emissão tenha sido fixado com ágio ou deságio em 

relação ao valor de mercado, identificar a razão do ágio ou deságio e 

explicar como ele foi determinado:  

 

O preço de emissão foi estabelecido sem qualquer ágio ou deságio em relação à 

data em que foi fixado. 



 

 

 

(x) fornecer cópia de todos os laudos e estudos que subsidiaram a fixação 

do preço de emissão:  

 

Não aplicável, uma vez que o preço por ação foi calculado, nos termos do artigo 

170, §1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações, com base na cotação das 

ações de emissão da Companhia na bolsa de valores, considerando-se a cotação 

de fechamento dos últimos 30 (trinta) pregões realizados anteriormente à 

aprovação do Aumento de Capital em Reunião do Conselho de Administração 

realizada em 18 de junho de 2020. 

 

(xi) informar a cotação de cada uma das espécies e classes de ações da 

Companhia nos mercados em que são negociadas, identificando: 

 

• cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) 

anos: 

 

 Cotação (R$/ação) 

Mínima Média Máxima 

2019  0.31 1.40 3.26 

2018  0.15 0.95 2.13 

2017  1.51 2.27 3.75 

 

• cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 

(dois) anos: 

 

 Cotação (R$/ação) 

Mínima Média Máxima 

1T2020  0.71 2.42 3.80 

4T2019  1.40 1.66 3.26 

3T2019  1.49 1.80 2.35 

2T2019  0.31 1.74 3.20 

1T2019  0.36 0.40 0.52 

4T2018  0.15 0.42 0.81 

3T2018  0.16 0.23 0.32 

2T2018  0.18 1.03 1.61 

1T2018  1.64 1.91 2.13 

 

• cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) 

meses: 

 

 Cotação (R$/ação)(1) 

Mínima Média Máxima 

mai/20  1.25 1.36 1.52 

abri/20  0.98 1.36 1.79 

mar/20  0,71 1,47 2,64 

fev/20  2.21 

 

2.71 3.24 

jan/20  2.60 3.12 3.80 



 

 

dez/19  0.36 1.72 3.26 
(1) Os dados históricos apresentados nos quadros acima não consideram o 

efeito do grupamento de ações realizado em 12 de abril de 2019 na 

proporção 10:1. 

 

• cotação média nos últimos 90 (noventa) dias:  

 

R$ 1.36 (um real e trinta e seis centavos). 

 

(xii) informar os preços de emissão de ações em aumentos de capital 

realizados nos últimos 3 (três) anos:  

 

O aumento de capital homologado em 18 de junho de 2020 foi realizado ao 

preço de R$ 1,24 (um real e vinte e quatro centavos) por ação. Os aumentos de 

capital homologados em 21 de maio de 2018, 12 de novembro de 2018 e 08 de 

março de 2019 foram realizados ao preço de R$ 1,98 (um real e noventa e oito 

centavos) por ação, e o aumento de capital homologado em 19 de dezembro de 

2019 foi realizado ao preço de R$ 19,80 (dezenove reais e oitenta centavos) por 

ação. 

 

Os dados históricos apresentados acima devem ser interpretados tendo em 

conta o efeito do grupamento de ações realizado na data de 12 de abril de 2019 

na proporção 10:1. 

 

(xiii) apresentar percentual de diluição potencial resultante da emissão:  

 

O percentual de diluição para os acionistas que não subscreverem qualquer ação 

como resultado do exercício de direito de preferência no âmbito do Aumento de 

Capital, caso a emissão seja realizada no valor da Subscrição Máxima (i.e., total 

do capital autorizado), será aproximadamente de 56,97%. Caso a subscrição 

seja no valor da Subscrição Mínima, a diluição será aproximadamente de 0,01%. 

 

Diluição Máxima 

 

Quantidade de ações a serem emitidas (A) 
80.000.000 

Quantidade de ações em circulação atual 
60.429.812 

Quantidade de ações em circulação após o 

aumento de capital (B) 

140.429.812 

Percentual de diluição (A/B) 56,97% 

 

 

 

 



 

 

Diluição Mínima 

 

Quantidade de ações a serem emitidas (A) 
5.000 

Quantidade de ações em circulação atual 
60.429.812 

Quantidade de ações em circulação após o 

aumento de capital (B) 

60.434.812 

Percentual de diluição (A/B) 0,01% 

 

 

(xiv) informar os prazos, condições e forma de subscrição e integralização 

das ações emitidas:  

 

Será assegurado o direito de preferência para subscrição proporcional das novas 

ações aos acionistas inscritos no registro da Companhia no dia 24 de junho de 

2020. O prazo decadencial para exercício do direito de preferência é de 30 

(trinta) dias contados de 25 de junho de 2020, inclusive, e encerrando-se em 

24 de julho de 2020, inclusive, bem como para manifestarem seu interesse na 

reserva de sobras (“Prazo para Exercício do Direito de Preferência”). O direito 

de preferência dos acionistas da Companhia será exercido na proporção de suas 

participações no capital social, proporção esta que será 1,323849891 novas 

ações para cada ação de sua titularidade (equivalente a 132,3849891%), nos 

termos do caput do artigo 171 da Lei das Sociedades por Ações. As frações de 

ações de emissão da Companhia na subscrição do Aumento de Capital serão 

desprezadas para fins do exercício da preferência.  

 

Os titulares dos direitos de subscrição poderão ainda, por meio do boletim de 

subscrição, condicionar sua decisão de exercer seu direito de preferência na 

subscrição das ações a que ocorra (a) a subscrição do número máximo de ações 

objeto do presente aumento de capital; ou (b) a subscrição de parte das ações 

emitidas, em quantidade não inferior à quantidade mínima necessária para que 

ocorra a homologação parcial. Em ambos os casos, o acionista deverá indicar 

se, implementando-se a condição prevista, pretende receber a totalidade dos 

valores mobiliários por ele subscritos ou quantidade equivalente à proporção 

entre o número de valores mobiliários efetivamente distribuídos e o número de 

ações originalmente ofertadas, presumindo-se, na falta da manifestação, o 

interesse do investidor em receber a totalidade das ações por ele subscritas. 

 

As ações adquiridas a partir do dia 25 de junho de 2020, inclusive, não farão jus 

ao direito de preferência na subscrição do Aumento de Capital em questão a 

partir dessa mesma data (inclusive) e serão negociadas ex-subscrição. 

 

Os acionistas titulares de ações de emissão da Companhia constantes dos 

registros mantidos pelo Itaú Unibanco S.A. (“Itaú”) que desejarem ceder os seus 



 

 

direitos de preferência à subscrição (que incluem o direito à subscrição de 

sobras), poderão fazê-lo através das agências do Itaú (preferencialmente nas 

agências especializadas nas seguintes capitais: Rio de Janeiro: Av. Almirante 

Barroso, 52- 2º andar – Centro e São Paulo: R. Boa Vista, 176 – 1º Subsolo – 

Centro), obtendo eventuais informações adicionais pelos telefones 3003-9285 

(capitais e regiões metropolitanas) e 0800 7209285 (demais localidades). Os 

subscritores que já tiverem exercido o direito de preferência não poderão ceder 

o direito de subscrição às sobras. Os acionistas cujas ações estiverem 

custodiadas na Central Depositária de Ativos da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão 

(“B3”) deverão procurar seus agentes de custódia. Aqueles que desejarem 

negociar seus direitos de preferência para subscrição poderão fazê-lo dentro do 

prazo para subscrição, devendo proceder com a antecedência necessária para 

permitir que os direitos de subscrição cedidos possam ser exercidos dentro do 

prazo referido. 

 

Os acionistas titulares de ações de emissão da Companhia constantes dos 

registros mantidos pelo Itaú poderão realizar a subscrição das novas ações 

ordinárias em qualquer agência do Itaú, portando o boletim de subscrição 

assinado e munidos de documentos de identificação. Nesta ocasião, deverão 

preencher e firmar o boletim de subscrição específico e realizar o pagamento do 

preço de emissão das ações subscritas, à vista e em moeda corrente nacional, 

tudo na forma do disposto no artigo 171 da Lei das Sociedades por Ações. 

 

Os acionistas participantes da custódia fungível da B3, cujas ações estejam 

depositadas na Central Depositária de Ativos, deverão exercer seus direitos de 

preferência por meio de seus agentes de custódia, obedecidos os prazos 

estipulados pela B3 e as condições deste Aviso. 

 

A assinatura do boletim de subscrição representará manifestação de vontade 

irrevogável e irretratável do subscritor de adquirir as novas ações subscritas, 

gerando ao subscritor a obrigação irrevogável e irretratável de integralizá-las no 

ato da subscrição, ainda que sua decisão de exercer seu direito de preferência 

estiver condicionada (a) à subscrição do número máximo de ações; ou (b) à 

subscrição de parte das ações emitidas, em quantidade não inferior à quantidade 

mínima necessária para que ocorra a homologação parcial. Nestes casos, o 

acionista deverá integralizar a totalidade das ações por ele subscritas e, caso as 

condições pelas quais optou não tenham sido verificadas, total ou parcialmente, 

o valor por ele integralizado, total ou parcialmente, conforme o caso, será 

restituído nos termos do parágrafo seguinte. O acionista subscritor (i) cuja 

condição para a subscrição prevista no respectivo boletim de subscrição não se 

implementar ou (ii) cuja condição se implementar de forma parcial, receberá 

em devolução o valor que tenha sido efetivamente pago por ele para 

integralização, sem correção monetária, total ou parcialmente, conforme o caso, 

nos termos da condição indicada no respectivo boletim de subscrição. Para 

tanto, o subscritor deverá indicar no boletim de subscrição os seguintes dados 

para que a Companhia possa efetuar a restituição total ou parcial do montante 



 

 

que seria integralizado: (a) o banco, (b) a agência, (c) a conta corrente, 

(d) seu nome ou denominação social, (e) seu CPF ou CNPJ, (f) seu endereço, 

e (g) telefone. Na hipótese de restituição de quaisquer valores aos subscritores, 

o comprovante de depósito servirá como recibo de quitação relativo aos valores 

restituídos. 

 

As ações emitidas pela Companhia no âmbito do Aumento de Capital que não 

forem subscritas por meio do direito de preferência mencionado acima e após o 

procedimento de sobras descrito no item “xvi” adiante, serão subscritas pelos 

credores da Companhia. 

 

(xv) informar se os acionistas terão direito de preferência para subscrever 

as novas ações emitidas e detalhar os termos e condições a que está 

sujeito esse direito:  

 

Será assegurado o direito de preferência para subscrição proporcional das ações 

emitidas no âmbito do Aumento de Capital aos acionistas da Companhia, 

conforme detalhado no item 4, “xiv” acima. As ações subscritas deverão ser 

integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição pelos 

acionistas que exercerem o direito de preferência ou através de capitalização 

dos Créditos. 

 

(xvi) informar a proposta da administração para o tratamento de eventuais 

sobras:  

 

Após o término do prazo para o exercício do direito de preferência, as sobras 

serão apuradas no prazo estimado de 3 dias úteis. Os subscritores que 

manifestarem interesse na reserva de sobras no boletim de subscrição terão o 

prazo de 5 dias úteis, seguintes à divulgação pela Companhia de aviso neste 

sentido, para efetivar a subscrição das sobras mediante o preenchimento e a 

assinatura do boletim de subscrição competente e o pagamento do preço de 

emissão das ações correspondentes à vista e em moeda corrente nacional. Para 

a subscrição das sobras rateadas, será necessária a assinatura de novo boletim 

de subscrição, observado que as sobras deverão ser rateadas proporcionalmente 

ao número de ações que tais subscritores tiverem subscrito no exercício dos 

seus respectivos direitos de preferência. 

 

A integralização das sobras subscritas deve ser realizada em moeda corrente 

nacional em observância às regras e procedimentos próprios do Itaú e da Central 

Depositária de Ativos da B3, conforme o caso. A efetiva integralização das sobras 

no ambiente do Itaú ocorre no ato de subscrição pelos respectivos subscritores 

e no ambiente da Central Depositária de Ativos da B3 que ocorrerá em até 02 

(dois) dias úteis contados da data da divulgação do aviso aos acionistas que 

informará ao mercado a respeito do resultado final do rateio de sobras 

adicionais. 

 



 

 

No ato da subscrição das sobras a que fizer jus, o subscritor poderá solicitar um 

número adicional de sobras de ações não subscritas, sujeito à disponibilidade de 

sobras. Desse modo, a quantidade de ações subscritas durante o período de 

subscrição de sobras poderá ser, inclusive, superior à quantidade de sobras a 

que cada subscritor fará jus, até o limite de sobras disponíveis. Os pedidos de 

subscrição de sobras adicionais serão atendidos apenas se, depois da subscrição 

proporcional de sobras, ainda remanescerem sobras de ações não subscritas, 

que serão rateadas somente entre os subscritores que optarem pela aquisição 

de sobras adicionais, sendo certo que não será aberto novo prazo para 

manifestação do subscritor neste sentido. 

 

A proporção de sobras adicionais que tocar a cada subscritor será calculada pela 

multiplicação (1) do número de ações efetivamente subscritas pelo subscritor 

em questão durante o prazo do exercício do direito de preferência pelo (2) 

resultado da divisão (a) do número total de sobras remanescentes disponíveis 

para serem subscritas, pelo (b) número total de ações efetivamente subscritas 

durante o prazo do exercício do direito de preferência por todos os subscritores 

que remanescem interessados nas sobras. Caso o número máximo de sobras 

adicionais que o subscritor pediu seja igual ao número de sobras ao qual o 

subscritor tenha direito, será atribuído ao subscritor o exato número de sobras 

adicionais solicitadas pelo subscritor. Caso o número máximo de sobras 

adicionais que o subscritor pediu seja superior ao número de sobras a que o 

subscritor tenha direito, será atribuído ao subscritor apenas o número de sobras 

a que tenha direito. Caso o número máximo de sobras adicionais que o subscritor 

pediu seja inferior ao número de sobras a que o subscritor tenha direito, será 

atribuído ao subscritor o exato número de sobras solicitadas no momento da 

subscrição. Se, ao final do rateio previsto acima, remanescerem sobras de ações 

não subscritas e pedidos de sobras adicionais não atendidos, o cálculo de rateio 

será repetido tantas vezes quantas forem necessárias em relação aos 

subscritores cujos pedidos não tenham sido atendidos até que (i) sejam 

atendidas todas as solicitações de subscrição de sobras adicionais; ou (ii) todas 

as sobras adicionais sejam subscritas. 

 

Uma vez atendidos todos os pedidos adicionais de sobras, eventuais sobras de 

ações serão alocadas aos Credores e serão integralizadas via capitalização dos 

respectivos Créditos dos Credores. Após a capitalização dos Créditos dos 

Credores, eventuais sobras de ações não subscritas serão canceladas. 

 

A Companhia divulgará, através de aviso no Sistema de Informações Periódicas 

e Eventuais – IPE, as informações relativas às sobras. 

 

(xvii) descrever pormenorizadamente os procedimentos que serão adotados, 

caso haja previsão de homologação parcial do aumento de capital:  

 

O presente aumento de capital social é destinado principalmente à conversão de 

instrumentos de dívida representados pelos Créditos em capital. Caso as ações 



 

 

objeto do Aumento de Capital não sejam totalmente subscritas (i) pelos 

detentores de direitos de subscrição que exercerem seus direitos de preferência 

para subscrição de ações e de eventuais sobras e (ii) pelos credores detentores 

dos Créditos, o Conselho de Administração poderá homologar de forma parcial 

o Aumento de Capital social, cancelando as ações não subscritas.  

 

Os valores dos Créditos a serem convertidos em ações serão arredondados para 

cima, caso seja necessário, no montante suficiente para que cada credor, 

individualmente considerado, receba o próximo número inteiro de ações de 

forma que seu crédito contra a Companhia seja totalmente convertido em ações. 

 

Até que se realize a homologação do Aumento de Capital, não será possível a 

negociação de recibos de subscrição. A Companhia não será responsável por 

quaisquer prejuízos decorrentes da negociação de tais recibos, tendo em vista 

que eles estão sujeitos a condições futuras e eventuais. 

 

Considerando que será possível o condicionamento, pelos subscritores, da 

subscrição do Aumento de Capital mediante indicação nos campos constantes 

no boletim de subscrição, não será concedido prazo adicional para a retratação 

da decisão de investimento após o final da rodada de sobras, ainda que o 

Aumento de Capital tenha sido parcialmente subscrito. Desse modo, uma vez 

atingida a Subscrição Mínima e realizada uma rodada para subscrição de sobras, 

o Conselho de Administração da Companhia deverá homologar o Aumento do 

Capital, dentro do limite autorizado. 

 

(xviii) caso o preço de emissão das ações seja, total ou parcialmente, realizado 

em bens: (a) apresentar descrição completa dos bens; (b) esclarecer 

qual a relação entre os bens incorporados ao patrimônio da companhia 

e o seu objeto social; e (c) fornecer cópia do laudo de avaliação dos 

bens, caso esteja disponível:  

 

Não aplicável, uma vez que o preço de emissão das ações não será realizado em 

bens. 

 

5. Homologação do Aumento de Capital.  

 

A homologação do Aumento de Capital, pelo Conselho de Administração, poderá 

ser parcial ou total, nos termos do item 4(xvii) deste Aviso. 

 

6. Crédito das ações.  

 

As ações emitidas serão creditadas no 3º dia útil após a homologação, parcial 

ou total, do Aumento de Capital pelo Conselho de Administração. 

 

7. Pedidos de Esclarecimentos.  

 



 

 

O Departamento de Relações com Investidores da Companhia permanece à 

disposição dos acionistas para esclarecer quaisquer questões relacionadas ao 

objeto deste aviso através do telefone (55 11) 3046-3288 ou do e-mail 

ri.viver@viver.com.br. 

 

São Paulo, 19 de junho de 2020. 

Ricardo Piccinini da Carvalhinha 

Diretor de Relações com Investidores. 
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