HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/ME n.º 49.263.189/0001-02
NIRE 35.300.340.337
Código CVM 20877
AVISO AOS ACIONISTAS
DATA DO LEILÃO DAS FRAÇÕES REMANESCENTES DO GRUPAMENTO

Mogi das Cruzes, 24 de agosto de 2020 – A Helbor Empreendimentos S.A. (B3: HBOR3), em
continuidade ao Fato Relevante divulgado em 10 de julho de 2020, comunica que, no âmbito do
grupamento da totalidade das ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal,
de emissão da Companhia, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de
julho de 2020 (“Grupamento”), as frações remanescentes foram identificadas e agrupadas em
números inteiros, resultando em 4.698 (quatro mil, seiscentas e noventa e oito) ações ordinárias
de emissão da Companhia, as quais serão vendidas em leilão a ser realizado na B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão, em 26 de agosto de 2020, das 16h55 às 17h00, durante o call de fechamento do
pregão da referida data.
O resultado líquido do leilão, após liquidação financeira da venda, será disponibilizado aos
titulares das frações agrupadas, na proporção das respectivas frações, conforme procedimentos
e datas a serem oportunamente informados aos acionistas.

São Paulo, 24 de agosto de 2020.

Roberval Lanera Toffoli
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Para mais informações, contate a área de RI:
E-mail: ri@helbor.com.br
Tel.: (11) 3174-1211 ou (11) 4795-8555
http://ri.helbor.com.br/

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.
Public Held Company
Corporate Taxpayer’s ID CNPJ/ME n.º 49.263.189/0001-02
NIRE 35.300.340.337
CVM Registry 20877
MATERIAL FACT
THE AUCTION OF THE REMAINING FRACTIONS OF THE REVERSE STOCK SPLIT DATE

Mogi das Cruzes, August 24, 2020 - Helbor Empreendimentos S.A. (B3: HBOR3), in continuity
of the Material Fact disclosed on July 10, 2020, hereby announces, within the scope of the
reverse split of all common shares, nominative, book-entry and without par value, issued by
the Company, approved in the Extraordinary General Meeting held on July 10, 2020 ("Reverse
Split"), the remaining tranches were identified and grouped into whole numbers, resulting in
4.698 (four thousand, six hundred and ninety-eight) common shares issued by the Company,
which will be sold in the auction to be held at B3 S.A. - Brazil, Stock Exchange, Balcão, on
August 26, 2020, from 4:55 p.m. to 5:00 p.m. (local time), during the call for closing of the
trading session on said date.
The net result of the auction, after financial settlement of the sale, will be made available to
the holders of the grouped fractions, in proportion to the respective fractions, according to
procedures and dates to be informed in due course to the shareholders.
São Paulo, August 24, 2020.

Roberval Lanera Toffoli
CFO and Investor Relations Officer
For further information, contact the RI area:
E-mail: ri@helbor.com.br
Phone: +55 (11) 3174-1211 or (11) 4795-8555
http://ri.helbor.com.br/en/

