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FATO RELEVANTE
BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), em
atendimento ao disposto no parágrafo 4º do Art. 157 da Lei nº 6.404/76 e na
Instrução CVM nº 358/02, vem pelo presente comunicar aos seus acionistas e ao
mercado em geral que foi aprovado, em reunião do conselho de administração da
Companhia realizado em 17 de setembro de 2018:
- Submeter à assembleia geral de acionistas e à assembleia geral extraordinária de
acionistas preferencialistas da Battistella proposta de conversão da totalidade de
ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, na proporção
de 1 ação preferencial para 1 ação ordinária.
Esta decisão visa adequar a governança corporativa da Battistella ao estágio e
configuração atual da Companhia, visando elevar o nível de governança, dando
iguais direitos aos acionistas.
As

etapas

seguintes

compreenderão

a

convocação

da

assembleia

geral

extraordinária de acionistas da Battistella (“AGE”) para deliberar sobre a conversão
da totalidade de ações preferenciais da Companhia em ações ordinárias, na
proporção de uma ação ordinária para cada ação preferencial (“Conversão”).
A eficácia das deliberação tomadas na AGE dependerá da ratificação por assembleia
especial de acionistas preferencialistas (“AGEsp”), a ser realizada na mesma data
da AGE.
Aos acionistas titulares de ações preferenciais dissidentes das deliberações antes
referidas, será assegurado o direito de retirada, considerando as suas posições
acionárias no fechamento de 17 de setembro de 2018.
Estima-se que a AGE e a AGEsp sejam realizadas no prazo de até 60 dias após a
divulgação deste fato relevante.
Assim, todos os acionistas da Battistella passam a ser sócios com idênticos direitos
de participar ativamente nas decisões da assembleia geral. A Companhia manterá o
mercado informado sobre o desenvolvimento de cada uma das etapas do processo
de implantação da nova estrutura de governança corporativa acima referida.
São José dos Pinais-PR, 17 de setembro de 2018.
Luciano Ribas Battistella
Diretor de Relações com Investidores

