FATO RELEVANTE

SÃO PAULO TURISMO S.A.
CNPJ 62.002.886/0001-60
COMPANHIA ABERTA
A São Paulo Turismo S/A (“Companhia” ou “SPTURIS”) informa aos seus acionistas e ao mercado em
geral acerca da aprovação, para encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas, da Proposta da
Administração para aumento do capital social da Companhia, datada de 12.06.2018, a ser disponibilizada
no sítio eletrônico da CVM por ocasião da publicação do Edital de Convocação para referida Assembleia
Geral.
Tal Proposta da Administração foi aprovada: (i) pela Junta Orçamentário-Financeira, em reunião de
08.06.2018, que aprovou o aumento de capital, (ii) pela Diretoria Executiva da SPTURIS, em reunião de
13.06.2018, (iii) pelo Conselho Fiscal da Companhia, que opinou favoravelmente à realização do aumento
de capital, em reunião de 13.06.2018, e, por fim, (iv) pelo Conselho de Administração da Companhia, em
reunião de 13.06.2018.
O aumento de capital tem por objetivo (i) a capitalização de valores oriundos de aportes para futuros
aumentos de capital realizados pela Prefeitura de São Paulo, a acionista controladora da Companhia, nos
anos de 2016 e 2017 e (ii) do novo aporte a ser realizado pela acionista controladora.
A Proposta da Administração será levada à apreciação dos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária
a ser oportunamente convocada, ocasião em que se deliberará pela proposta do aumento de capital até o
valor máximo de R$ 68.658.367,17 (sessenta e oito milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, trezentos e
sessenta e sete reais e dezessete centavos).
Por fim, a Companhia informa que maiores detalhes relativos ao processo de aumento de capital, bem
como prazos e demais informações necessárias à apreciação dos senhores acionistas estão
contempladas na Proposta da Administração de 12.06.2018, a ser disponibilizada no sítio eletrônico da
CVM por ocasião da publicação do Edital de Convocação para a Assembleia Geral de Acionistas.
São Paulo, 13 de junho de 2018.
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