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COMUNICADO AO MERCADO
FATO RELEVANTE
PROPOSTA DE AUMENTO DE CAPITAL COM BONIFICAÇÃO DE AÇÕES
A Electro Aço Altona S/A vem a público informar que, em atendimento às disposições da Instrução CVM n.º 358,
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração, em reunião realizada em
22/03/2018, deliberou submeter à destinação na próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser convocada
para o dia 26 de abril de 2018, proposta de aumento do capital social de R$ 17.264.543,00 (Dezessete milhões duzentos e
sessenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e três reais) para R$ 39.539.543,00 (Trinta e nove milhões quinhentos e trinta
e nove mil, quinhentos e quarenta e três reais), através da incorporação do saldo dos lucros do exercício no valor de R$
22.275.000,00 (Vinte e dois milhões, duzentos e setenta e cinco mil reais).
Esse aumento corresponderá à emissão de 22.500.000 (Vinte dois milhões e quinhentos mil) novas ações ordinárias e
preferenciais. Em consequência dessa proposta, os acionistas receberão, a título de bonificação, 9 (nove) novas ações para
cada 1 (uma) ação preexistente já possuídas na data de realização da AGO/AGE.
Após aprovação pelos acionistas em Assembleia Geral, as ações de emissão da Companhia serão negociadas na B3, “exdireito” à bonificação, a partir de 27 de abril de 2018.
O custo unitário atribuído às ações bonificadas será de R$ 1,10 (um real e dez centavos). As novas ações farão jus
integralmente aos direitos que vierem a ser atribuídos a partir do exercício social de 2018 não tendo qualquer direito
referente ao exercício social de 2017.
As ações oriundas da bonificação serão incluídas na posição dos acionistas no dia 02 de maio de 2018, estando disponíveis
para consulta a partir do dia 03 de maio de 2018, e terão os mesmos direitos conferidos pelo estatuto social da Companhia
e pela legislação aplicável, às ações já existentes.
A Companhia manterá o mercado informado.

Blumenau, 23 de Março de 2018.
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