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PLASCAR PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS S.A.  

CNPJ/MF 51.928.174/0001-50  

NIRE 35.300.095.421 

 

Companhia Aberta de Capital Autorizado 

 

AVISO AOS ACIONISTAS 

ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE SUBSCRIÇÃO DE SOBRAS E  

EFETIVAÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL 

 

A Plascar Participações Industriais S.A. (“Companhia”), em continuidade ao disposto 

nos Avisos aos Acionistas divulgados pela Companhia em 14 de dezembro de 2018 e 

22 de  janeiro de 2019, vem comunicar a seus acionistas que o período de 4 (quatro) 

dias úteis para subscrição das sobras das novas ações ordinárias, nominativas, 

escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia (“Sobras”), no âmbito do 

aumento de capital aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia 

realizada em 13 de dezembro de 2018 (”AGE” e “Aumento de Capital”), iniciado em 23 

de janeiro de 2019 (inclusive), encerrou-se em 29 de janeiro de 2019 (inclusive) 

(“Período de Subscrição de Sobras”). 

 

1. Quantidade de Sobras subscritas pelos acionistas. Segundo apurado pela 

instituição escrituradora das ações ordinárias de emissão da Companhia, durante o 

Período de Subscrição de Sobras foram subscritas pelos acionistas e cessionários dos 

direitos de subscrição 11 (onze) Sobras, no valor total de, aproximadamente, R$ 

663,20 (seiscentos e sessenta e três reais e vinte centavos). 

 

2. Valores do Aumento de Capital. Por se tratar de Aumento de Capital 

mediante capitalização de créditos, as importâncias pagas pelos acionistas e 

cessionários dos direitos de subscrição que exerceram o seu direito de preferência, 

inclusive com relação às Sobras, serão entregues pela Companhia à sociedade recém 

constituída e integralmente detida pela Mapa Capital Participações e Consultoria Ltda. 

(“Newco”), em contrapartida à cessão, para a Companhia, dos créditos detidos pela 

Newco contra a Plascar Indústria de Componentes Plásticos Ltda., controlada da 

Companhia (“Plascar Plásticos”) na proporção dos créditos capitalizados, conforme 

previsto no artigo 171, §2º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 

alterada (“Lei das S.A.”). 

 

3. Subscrição pela Newco. As 7.454.491 (sete milhões, quatrocentas e 

cinquenta e quatro mil e quatrocentas e noventa e uma) ações ordinárias, nominativas, 

escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia não subscritas e 

integralizadas pelos acionistas e cessionários do direito de subscrição, as quais 

totalizam um valor de subscrição de R$ 449.437.163,83 (quatrocentos e quarenta e 

nove milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, cento e sessenta e três reais e oitenta e 

três centavos), serão entregues à Newco em contrapartida à cessão, para a 

Companhia, dos créditos detidos pela Newco contra a Plascar Plásticos, na proporção 

dos créditos capitalizados, conforme previsto no artigo 171, §2º, da Lei das S.A. 
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4. Quantidade total de ações subscritas pelos acionistas. No âmbito do 

Aumento de Capital, foram subscritas o total de 7.455.251 (sete milhões, quatrocentas 

e cinquenta e cinco mil e duzentas e cinquenta e uma) novas ações ordinárias, 

nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, no valor total 

de R$ 449.482.984,83 (quatrocentos e quarenta e nove milhões, quatrocentos e 

oitenta e dois mil, novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos). 

 

5. Bônus de Subscrição. Conforme aprovado na AGE, a Companhia emitirá em 

favor e como vantagem adicional aos subscritores (acionistas ou não) das ações do 

Aumento de Capital, 7.455.251 (sete milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil e 

duzentos e cinquenta e um) bônus de subscrição, em uma única série e sob a forma 

escritural e nominativa, sendo atribuído 1 (um) bônus de subscrição para cada ação do 

Aumento de Capital subscrita. 

 

6. Efetividade do Aumento. Por se tratar de um Aumento de Capital mediante 

capitalização de créditos, o referido Aumento de Capital foi integralmente subscrito, 

não sendo necessário novo ato societário para homologar o presente Aumento de 

Capital, o qual, após o Período de Subscrição das Sobras, restou efetivo para todos os 

fins e efeitos. 

 

O Departamento de Relações com Investidores da Companhia se coloca à disposição 

para dirimir quaisquer dúvidas por ventura existentes em relação ao Aumento de 

Capital. 

 

Campinas/SP, 31 de janeiro de 2019. 

 

Paulo Antônio Silvestri 

Diretor de Relações com Investidores 

 


