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COMUNICADO AO MERCADO 

 

A TREVISA INVESTIMENTOS S.A. (“Companhia”) informa que, nos termos do 

artigo 12 da Instrução CVM 358, em 3 de janeiro de 2002, recebeu, nesta data, 

correspondência da SCMG Participações Ltda. (“SCMG”), titular de 291.171 

ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, de emissão da Companhia, as 

quais representam 12,6706% das ações da mesma espécie e, 5,6037% do total 

do total das ações de emissão da Companhia, comunicando que, em 16 de 

dezembro de 2020, foram registrados, perante a Junta Comercial, Industrial e de 

Serviços do Estado do Rio Grande do Sul, os atos societários que tiveram por 

objeto aprovar a sua cisão parcial, com versão, para a SIMG Participações Ltda.,  

inscrita no CNPJ sob nº 36.687.966/001-96 (“SIMG”), de parcela do seu 

patrimônio, estando o ativo integrado por 145.585 ações ordinárias nominativas, 

sem valor nominal, de emissão da Companhia (“Cisão Parcial”). 

Em sendo assim, em razão da Cisão Parcial, a distribuição das 291.171 ações 

ordinárias nominativas, sem valor nominal, de emissão da Companhia passa a 

ser da seguinte forma: 

SCMG SIMG 

Posição detida na 
TREVISA antes da Cisão 

Parcial 

Posição detida na 
TREVISA depois da 

Cisão Parcial 

Posição detida na 
TREVISA antes da Cisão 

Parcial 

Posição detida na 
TREVISA depois da 

Cisão Parcial 

Quantidade 
de Ações 

Percentual 
sobre o 
total das 

ações ON 
de emissão 

da 
Companhia 

Quantidade 
de Ações 

Percentual 
sobre o 
total das 

ações ON 
de emissão 

da 
Companhia 

Quantidade 
de Ações 

Percentual 
sobre o 
total das 

ações ON 
de emissão 

da 
Companhia 

Quantidade 
de Ações 

Percentual 
sobre o 
total das 

ações ON 
de emissão 

da 
Companhia 

291.171 
ações ON 

12,6706% 145.586 
ações ON 

6,3353% 0 0 145.585 
ações ON 

6,3352% 

 

Foi informado, ainda, que a transferência de titularidade das ações, em 

decorrência da Cisão Parcial, não objetiva alterar a composição do controle ou a 

estrutura administrativa da Companhia. 

 
Porto Alegre, 16 de dezembro de 2020. 

 
 
 

Jorge Lindemann 
Diretor de Relações com Investidores 

 


