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AVISO AOS ACIONISTAS 

 

MONTEIRO ARANHA S.A. (“Companhia”), em continuidade aos Fatos Relevantes divulgados 

em 23 de setembro de 2021 e 15 de outubro de 2021, referentes à operação de redução do 

capital social da Companhia proposta pela administração e aprovada pela assembleia geral 

extraordinária (“AGE”) da Companhia realizada em 15 de outubro de 2021 (“Redução de 

Capital”), vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:  

 

Considerando os termos e condições já divulgados ao mercado, uma vez efetivada, a Redução 

de Capital será efetuada no montante total de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), sem 

o cancelamento de ações, com restituição de valor aos acionistas, na proporção de sua 

participação no capital social, no montante de R$ 8,162451726 por ação, mediante, a critério 

do acionista: (a) o recebimento de ações ordinárias e ações preferenciais de emissão de Klabin 

S.A. (“Klabin”) atualmente de titularidade da Companhia, destinadas à formação de 

certificados de depósito de ações (“Units”) de emissão de Klabin – sendo este o procedimento 

padrão em caso de ausência de manifestação dos acionistas; ou (b) recebimento em dinheiro 

do montante correspondente ao valor de restituição. 

 

A esse respeito, tendo em vista a divulgação das informações trimestrais de 30 de setembro 

de 2021 na presente data, o Conselho de Administração da Companhia registrou que os 

acionistas que, no âmbito da Redução de Capital, não optarem pelo recebimento em dinheiro, 

receberão 1,558938921 ações ordinárias e 6,235755685 ações preferenciais de Klabin 

destinadas à formação de Units para cada ação de emissão da Companhia de sua titularidade, 

considerando o valor das Units registrado na contabilidade da Companhia, em linha com as 

informações trimestrais da Companhia de 30 de setembro de 2021 e os proventos declarados 

por Klabin em 26 de outubro de 2021. 

 

A Companhia aproveita a oportunidade para reiterar que, nos termos do art. 174 da Lei n.º 

6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, a Redução de Capital somente se 

tornará efetiva após o decurso do prazo para oposição de credores, que se encerra em 17 de 

dezembro de 20211.  

 
1 Considerando o prazo legal de 60 (sessenta) dias contados da publicação da ata da AGE nos jornais de grande 
circulação usados pela Companhia (sendo que a ata da AGE foi publicada em 18 de outubro de 2021). 
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Por fim, a Companhia reforça que, antes do encerramento do prazo acima, irá oportunamente 

providenciar a divulgação de novo aviso aos acionistas contemplando os procedimentos e 

prazos para manifestação dos acionistas e detalhes pertinentes à operacionalização da 

Redução de Capital, incluindo datas de corte, pagamento e início da negociação de ações ex 

redução e informações a serem prestadas pelos acionistas para efetivação da operação.  

 

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2021. 

 

 

Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello 

Diretor de Relações com Investidores 


