ALGAR TELECOM S/A
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF: 71.208.516/0001-74
NIRE: 313.000.117-98
AVISO AOS ACIONISTAS
ENCERRAMENTO DO PRAZO PARA EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA E
INÍCIO DO PERÍODO DE SUBSCRIÇÃO DE SOBRAS
A ALGAR TELECOM S/A, prestadora de serviços de telecomunicações, inscrita no
CNPJ nº 71.208.516/0001-74, com sede na Rua José Alves Garcia, nº 415, Bairro Brasil, na cidade
de Uberlândia, Estado de Minas Gerais (“Companhia”), dando continuidade ao Aviso aos
Acionistas divulgado em 06 de julho de 2018, comunica aos seus acionistas e ao mercado em
geral que encerrou no final do dia 09 de agosto de 2018 o período para o exercício do direito de
preferência dos acionistas (“Período de Direito de Preferência”) referente ao aumento do capital
social da Companhia de, no mínimo, R$ 352.000.000,00 (trezentos e cinquenta e dois milhões de
Reais) e, no máximo, R$ 379.313.777,75 (trezentos e setenta e nove milhões, trezentos e treze
mil, setecentos e setenta e sete Reais e setenta e cinco centavos), representado pela emissão
de, no mínimo, 26.275.551 (vinte e seis milhões, duzentas e setenta e cinco mil, quinhentas e
cinquenta e uma) a, no máximo, 28.314.428 (vinte e oito milhões, trezentas e quatorze mil,
quatrocentas e vinte e oito) novas ações ordinárias, com possibilidade de homologação parcial,
conforme deliberado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 06
de julho de 2018 (“Aumento de Capital”).
Segundo apurado pela Itaú Corretora de Valores S.A., instituição escrituradora das ações de
emissão da Companhia (“Agente Escriturador”), foram subscritas 27.550.602 (vinte e sete
milhões, quinhentas e cinquenta mil e seiscentas e duas) novas ações ordinárias durante o
Período de Direito de Preferência, pelo preço de emissão de, aproximadamente, R$ 13,396484055
por ação ordinária, totalizando um valor de, aproximadamente, R$ 369.081.200,00 (trezentos e
sessenta e nove milhões, oitenta e um mil e duzentos Reais), equivalente a, aproximadamente,
97,30% do Aumento de Capital aprovado, não tendo sido subscritas 763.826 (setecentas e
sessenta e três mil e oitocentas e vinte e seis) ações ordinárias (“Sobras”).
Desta forma, o período para subscrição das Sobras pelos acionistas e os cessionários dos direitos
de subscrição das ações do Aumento de Capital que tenham manifestado seu interesse na reserva
das Sobras nos seus respectivos boletins de subscrição terá início em 20 de agosto de 2018,
inclusive, e se encerrará em 24 de agosto de 2018, inclusive (“Período de Rateio de Sobras”).
A subscrição das Sobras deverá ser feita de acordo com as seguintes condições:
1.

Preço de subscrição. R$ 13,396484055 por cada ação ordinária, aproximadamente.

Página 1 de 2

Forma de integralização das Sobras. A integralização deve ser feita à vista, no ato da
subscrição, em moeda corrente nacional.
2.

Proporção do direito à subscrição das Sobras. A proporção para subscrição das
Sobras será de 0,59952545071 ações ordinárias para cada ação subscrita pelo acionista que tenha
manifestado seu interesse na reserva das Sobras durante o Período de Direito de Preferência.
3.

Período de subscrição de Sobras. Entre 20 de agosto de 2018, inclusive, e 24 de
agosto de 2018, inclusive.
4.

Exercício do direito de subscrição das Sobras. Os acionistas deverão observar os
procedimentos estabelecidos pelo Agente Escriturador para subscrição e integralização das
Sobras.
5.

Homologação. O Conselho de Administração da Companhia, após o encerramento do
Período de Rateio de Sobras, homologará o Aumento de Capital, cancelando eventuais sobras
das Sobras, tendo em vista que o montante subscrito até a presente data já superou o valor de
subscrição mínimo de R$ 352.000.000,00 (trezentos e cinquenta e dois milhões de Reais).
6.

Mais informações sobre o Aumento de Capital (incluindo a subscrição de sobras) e sobre as
condições para a subscrição e integralização das ações emitidas poderão ser obtidas com o Itaú
Unibanco nos telefones (11) 3003–9285 ou 0800–720-9285, em dias úteis das 9h às 18h.
A área de Relações com Investidores da Algar Telecom, por
ri@algartelecom.com.br está à disposição para esclarecimentos adicionais.
Uberlândia/MG, 17 de agosto de 2018.

Jean Carlos Borges
Diretor Presidente e de Relação com Investidores
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