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AVISO AOS ACIONISTAS

Encerramento do período para manifestação de interesse na reserva de sobras e início do
período de subscrição das sobras
A MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A., companhia aberta com sede na Rua Doutor Renato Paes de
Barros, nº 1017, Conjunto 92, Edifício Corporate Park, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04530-001
(“Companhia”), dando continuidade ao assunto tratado nos Avisos aos Acionistas divulgados em
26 de junho de 2018, 31 de agosto de 2018 e 24 de setembro de 2018, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que se encerrou no final do dia 28 de setembro de 2018 o
período para manifestação do interesse na reserva de sobras (“Período de Manifestação de
Interesse nas Sobras”) para subscrição das sobras das ações do aumento de capital da
Companhia aprovado pelo seu Conselho de Administração em reunião realizada em 26 de junho
de 2018 (“Aumento de Capital”).
Após o encerramento, em 17 de setembro de 2018, do período para o exercício do direito de
preferência para subscrição das ações do Aumento de Capital (“Período de Subscrição”) pelos
acionistas da Companhia e os eventuais cessionários dos direitos de subscrição das ações do
Aumento de Capital (“Subscritores”), o Banco Bradesco S.A., instituição escrituradora das ações
de emissão da Companhia (“Agente Escriturador”), apurou a existência de 15.750.105 sobras de
ações não subscritas no âmbito do Aumento de Capital (“Sobras”).
Ato contínuo, após o encerramento do Período de Manifestação de Interesse nas Sobras, o Agente
Escriturador apurou que alguns Subscritores manifestaram seu interesse na reserva de Sobras da
seguinte forma: (i) 14.823.045 Sobras com base na parcela proporcional de Sobras calculada
dividindo-se as ações do Aumento de Capital subscritas por tal Subscritor por todas as ações do
Aumento de Capital subscritas durante o Período de Subscrição; e, (ii) além de referida parcela
proporcional, 927.060 Sobras oriundas da indicação, por alguns Subscritores, de que tinham
interesse em subscrever Sobras adicionais. As solicitações pelas Sobras Adicionais não
ultrapassaram as quantidades remanescentes da parcela proporcional e foram complementadas
pela integralização do Acionista Controlador do restante necessário para o atingimento do valor
total do aumento de capital proposto.
A subscrição das Sobras deverá ser feita de acordo com as seguintes condições:

1.

Preço de subscrição. R$ 6,26 por cada Sobra subscrita.

2.
Forma de integralização das Sobras. A integralização deve ser feita à vista, no ato da
subscrição, em moeda corrente nacional, mediante assinatura de novo boletim de subscrição.
3.
Período de subscrição e integralização de Sobras. Entre 09 de outubro de 2018,
inclusive, e 15 de outubro de 2018, inclusive (“Período de Subscrição de Sobras”) para os
Subscritores que tenham manifestado seu interesse na reserva das Sobras durante o Período de
Manifestação de Interesse nas Sobras.
4.
Exercício do direito de subscrição das Sobras. O Subscritor que optou pela
subscrição das Sobras, deverá comparecer a uma das agências especializadas no atendimento a
acionistas do Agente Escriturador, no prazo previsto no item 3 acima. Os acionistas que tenham
ações depositadas na Central Depositária deverão exercer os respectivos direitos por meio dos
seus agentes de custódia e de acordo com as regras estipuladas pela própria Central Depositária
da B3, obedecido o prazo previsto no item 3 acima.
5.
Homologação. O Conselho de Administração da Companhia, após o encerramento do
Período de Subscrição de Sobras, homologará integralmente o Aumento de Capital, tendo em
vista que (i) o montante subscrito até a presente data já superou R$ 200.320.000,00 (duzentos
milhões, trezentos e vinte mil reais), o valor de subscrição mínimo do Aumento de Capital e, (ii)
com base nas manifestações dos Subscritores, não restarão Sobras não subscritas após o Período
de Subscrição de Sobras.
Eventuais dúvidas e/ou esclarecimentos sobre os procedimentos poderão ser direcionadas para
o seguinte endereço eletrônico: ri@movida.com.br.
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