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FATO RELEVANTE 

 

 

Considerando que a base acionária da Companhia atualmente é composta por um grande 

número de acionistas (totalizando aproximadamente 78% do corpo acionário) que 

possuem, individualmente, menos de 100 (cem) ações de sua emissão, as quais 

representam, em conjunto, 0,51% do capital social total, e cuja maioria encontra-se na 

condição de inativos, gerando altos custos operacionais e administrativos, além de 

comprometerem a eficiência dos sistemas de registro, controle e divulgação de 

informações, o Conselho de Administração da Trevisa Investimentos S.A. entendeu por 

oportuno, observado o disposto (i) no Artigo 12 da Lei 6.404/76; (ii) no artigo 1º, inciso 

XI, da Instrução CVM n. 323, de 19 de janeiro de 2000; e (iii) na Instrução CVM 358 

de 3 de janeiro de 2002, submeter à aprovação dos acionistas da Companhia uma 

proposta de grupamento e desdobramento simultâneo das ações ordinárias e 

preferenciais representativas do capital social da Companhia, observadas as premissas 

abaixo mencionadas. 

 

(1) Grupamento das ações ordinárias e preferenciais na proporção de 100 (cem) para 

1 (uma) 

 

A operação proposta pretende o grupamento das 1.751.280 (um milhão, setecentas e 

cinquenta e uma mil, duzentas e oitenta) ações nominativas de emissão da Companhia, 

na proporção de 100 (cem) para 1 (uma), resultando, em um primeiro momento, em 

17.512 (dezessete mil, quinhentas e doze) ações nominativas; sendo 7.660 (sete mil, 

seiscentas e sessenta) ações ordinárias e 9.852 (nove mil, oitocentas e cinquenta e duas) 

ações preferenciais. 

 

O grupamento proposto consiste em mecanismo eficaz para o ajuste da base acionária, 

permitindo a redução dos custos operacionais e administrativos despendidos com 

investidores inertes, como é o caso da Companhia. Já quanto aos demais acionistas, tal 

medida permite um aperfeiçoamento do atendimento realizado pela Companhia, na 

medida em que garante o aumento da eficiência dos sistemas de registro de ações 

escriturais e a divulgação de informações ao mercado, diminuindo as ocorrências de 

erros de informação e comunicação. 

 

Após aprovação da operação pela Assembleia Geral Extraordinária, será publicado um 

fato relevante informando sobre a abertura de um prazo de 30 (trinta) dias até o 

encerramento das negociações no horário regular no mercado de ações (i.e., excluindo 

as negociações no after market do último dia do prazo), para que os acionistas 

detentores de ações ordinárias e preferenciais em número que não seja múltiplo de 100 

(cem) possam, a seu livre e exclusivo critério, ajustar suas respectivas posições, 

mediante a negociação de ações da Companhia na BM&FBOVESPA, por intermédio de 

suas corretoras. 

 



(2) Desdobramento das ações ordinárias e preferenciais na proporção de 1 (uma) 

para 100 (cem). 

 

Considerando que, em decorrência do grupamento sugerido, o preço unitário de cotação 

das ações da Companhia seria elevado proporcionalmente em 100 (cem) vezes, 

reduzindo a atratividade da aquisição dessas ações para o mercado e afetando, 

consequentemente, a sua liquidez, simultaneamente à operação de grupamento a 

proposta contempla o desdobramento das ações ordinárias e preferenciais, na proporção 

de 1 (uma) para 100 (cem), de forma que as então 7.660 (sete mil seiscentas e sessenta) 

ações ordinárias e 9.852 (nove mil, oitocentas e cinquenta e duas) ações preferenciais 

sejam desdobradas, respectivamente, em 766.000 (setecentas e sessenta e seis mil) ações 

ordinárias e 985.200 (novecentas e oitenta e cinco mil e duzentas) ações preferenciais. 

 

Portanto, o desdobramento tem por objetivo a manutenção do valor de cotação das 

ações da Companhia a um patamar atrativo, possibilitando a liquidez de negociação 

dessas ações no mercado. 

 

(3) Procedimentos a serem adotados às Frações de Ações. 

 

A proposta estabelece que, uma vez transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias para o ajuste 

pelos acionistas de suas posições acionárias, as eventuais frações de ações resultantes do 

grupamento serão identificadas, separadas, agrupadas em números inteiros e vendidas 

em leilão a ser realizado na BM&FBOVESPA. Os valores líquidos resultantes deste 

leilão serão colocados à disposição dos acionistas que fizerem jus, conforme abaixo: 

 

(a) Para os acionistas que tiverem seus registros atualizados e neles identificada conta 

corrente em instituição financeira para recebimento de rendimentos, os valores 

devidos serão depositados em conta corrente; 

(b) Para os acionistas que tiverem suas ações depositadas na Central Depositária de 

Ativos da BM&FBOVESPA os valores serão creditados diretamente e essa 

instituição, que se encarregará de repassá-los aos respectivos acionistas através de 

seus Agentes de Custódia; 

(c) Para os demais acionistas que não tenham em seus registros atualizados, o valor 

será retido pela Companhia. Para a liberação deste valor em seu favor, o acionista 

deverá comparecer a uma agência do Banco Itaú Unibanco S.A., de sua livre 

escolha, que preste serviço de atendimento aos acionistas, munido de documentos 

comprobatórios de sua titularidade das ações e/ou desbloqueio das ações, conforme 

o caso. 

 

De acordo com o Art. 287, II, alínea “g”, da Lei nº 6.404/76, os acionistas não 

identificados ou não localizados têm o prazo prescricional de 03 (três) anos para 

perceberem os valores a que fazem jus. 

 

Na hipótese de não aprovação da operação de grupamento e desdobramento simultâneo 

ora proposta, a Companhia informará oportunamente o procedimento a ser adotado. 

 

Porto Alegre, RS, 28 de setembro de 2012. 

 

 

Jorge Lindemann 

Diretor de Relações com Investidores 


