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AVISO AOS ACIONISTAS
Homologação de Aumento de Capital pelo Banco Central do Brasil
BANCO INDUSVAL S.A. (“Companhia”), dando continuidade as informações divulgadas
nos Aviso aos Acionistas e Comunicado ao Mercado, datados de 10 de maio de 2019 e
06 de maio de 2019, respectivamente, vem ao público comunicar os senhores acionistas
e ao mercado que foi homologado, em 25 de junho de 2019, pelo Banco Central do
Brasil, na forma da legislação aplicável (“Homologação”), o aumento do capital social da
Companhia aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária em 30 de maio de 2019, no
valor de R$250.411.385,00 (duzentos e cinquenta milhões, quatrocentos e onze mil,
trezentos e oitenta e cinco reais) mediante emissão de e 71.546.110 (setenta e um
milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, cento e dez) novas ações ordinárias
nominativas escriturais pelo preço de emissão de R$3,50 (três reais e cinquenta
centavos).
Em decorrência da homologação do Aumento de Capital, o capital social da Companhia
passará a ser de R$ 1.100.254.654,25 (um bilhão, cem milhões, duzentos e cinquenta e
quatro mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) divididos em
83.049.425 (oitenta e três milhões, quarenta e nove mil, quatrocentas e vinte e cinco)
ações ordinárias nominativas escriturais, sem valor nominal e 3.749.410 (três milhões,
setecentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e dez) ações preferenciais nominativas
escriturais, sem valor nominal.
Tendo em vista a Homologação, os recibos de subscrição de ações detidos pelos
acionistas que exerceram seu direito de preferência serão automaticamente
substituídos por ações em suas posições de custódia, independentemente de qualquer
obrigação e/ou ação dos investidores. As novas ações farão jus ao recebimento de
dividendos e demais proventos da mesma forma que as ações já existentes, por classe
de ações.
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