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FATO RELEVANTE 

 

MONTEIRO ARANHA S.A., sociedade anônima com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado 

do Rio de Janeiro, na Av. Afrânio de Melo Franco, n.º 290, sala 101-A, parte, Leblon, CEP 

22.430-060, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado do Rio de 

Janeiro sob o NIRE 333.0010861-1, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.102.476/0001-92 e registrada 

na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria “A”, sob o 

código nº 00889-3 (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no § 4º do art. 157 da Lei n.º 

6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e na regulamentação 

da CVM, em especial a Resolução CVM n.º 44, de 23 de agosto de 2021, e em continuidade ao 

Fato Relevante divulgado em 23 de setembro de 2021, vem comunicar aos seus acionistas e 

ao mercado em geral  o quanto segue: 

 

Em assembleia geral extraordinária (“AGE”) realizada nesta data, os acionistas da Companhia 

aprovaram a proposta de redução do capital social da Companhia no montante total de R$ 

100.000.000,00 (cem milhões de reais), sem cancelamento de ações, nos termos propostos 

pela administração (“Redução de Capital”). 

 

Com isso, após a efetivação da Redução de Capital ora aprovada, o capital social da Companhia 

passará dos atuais R$ 716.837.898,75 (setecentos e dezesseis milhões, oitocentos e trinta e 

sete mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos) para R$ 616.837.898,75 

(seiscentos e dezesseis milhões, oitocentos e trinta e sete mil, oitocentos e noventa e oito 

reais e setenta e cinco centavos), permanecendo dividido em 12.251.221 (doze milhões, 

duzentos e cinquenta e um mil, duzentos e vinte e uma) ações ordinárias nominativas 

escriturais, sem valor nominal. 

 

A Companhia reforça que, nos termos da Lei das S.A., a Redução de Capital somente se tornará 

efetiva após o decurso do prazo para oposição de credores de 60 (sessenta) dias após a 

publicação da ata da AGE nos jornais de grande circulação usados pela Companhia.  

 

A Companhia destaca ainda que, em complemento aos termos e condições divulgados no Fato 

Relevante de 23 de setembro de 2021, providenciará oportunamente a divulgação de Aviso 

aos Acionistas contemplando os procedimentos para manifestação dos acionistas e detalhes 

pertinentes à operacionalização da Redução de Capital, como datas de corte, pagamento e 
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início da negociação de ações ex redução e informações a serem prestadas pelos acionistas 

para essa efetivação.  

 

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2021. 

 

 

Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello 

Diretor de Relações com Investidores 


