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AVISO AOS ACIONISTAS
RESULTADO DO LEILÃO DAS
FRAÇÕES REMANESCENTES DO GRUPAMENTO
Mogi das Cruzes, 27 de agosto de 2020 – A Helbor Empreendimentos S.A. (B3: HBOR3), em
continuidade ao Fato Relevante divulgado em 10 de julho de 2020 e ao aviso aos acionistas
divulgado em 24 de agosto de 2020 comunica que, em 26 de agosto de 2020, foi realizado na B3
S.A. – Brasil,Bolsa, Balcão (“B3”) o leilão para a negociação das 4.698 (quatro mil, seiscentas e
noventa e oito) ações ordinárias de emissão da Companhia formadas da aglutinação das
frações remanescentes do grupamento da totalidade das ações de emissão da companhia,
aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de julho de 2020 (“Leilão”).
Em decorrência do Leilão, foi apurado o resultado líquido total de R$ 60.005,49 (sessenta mil
cinco reais e quarenta e nove centavos) correspondente ao valor de R$ 12,7908 por ação objeto
do Leilão, a ser disponibilizado aos titulares das frações agrupadas, na proporção das respectivas
frações de ações.
O produto do Leilão será creditado aos titulares das frações agrupadas, na proporção das
respectivas frações, em no mínimo 5 (cinco) dias úteis a contar da presente data, da seguinte
forma:

(i)

para os acionistas com dados cadastrais atualizados, os valores serão depositados de
acordo com o domicílio bancário fornecido pelo acionista ao Banco Bradesco S.A,
instituição responsável pela escrituração das ações da Companhia;

(ii)

para os acionistas cujo cadastro não esteja atualizado, os valores somente serão
creditados depois da atualização cadastral e nos prazos determinados pelo Banco
Bradesco S.A; e

(iii)

para os acionistas com ações depositadas em instituições prestadoras de serviços de
custódia, os valores serão creditados diretamente à central depositária da B3, que se
encarregará de repassá-los aos respectivos titulares de frações, conforme procedimentos
adotados pelas instituições depositárias.

Mogi das Cruzes, 27 de agosto de 2020.
Roberval Lanera Toffoli
Diretor de Relações com Investidores

