SCHULZ S/A
Companhia de Capital Aberto
Código CVM nº 1466-4
CNPJ nº 84.693.183/0001-68
NIRE 42300008486
JOINVILLE (SC)

FATO RELEVANTE
Em atendimento às disposições da Instrução CVM nº 358, a Schulz S/A
(“Schulz”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de
Administração, em reunião realizada em 13 de novembro de 2018, deliberou submeter
à destinação na próxima Assembleia Geral Extraordinária, a ser convocada para o dia
04

de

dezembro

de

2018,

252.000.000,00

(duzentos

e
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(trezentos e
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de

cinquenta
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e
e
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do

milhões

dois milhões

capital
de

social

reais)

de reais),

de

R$

para

R$

através

da

incorporação de parte do saldo da conta Reserva de Lucros no valor de R$
90.000.000,00 (noventa milhões de reais). Esse aumento, caso aprovado pelos
acionistas, corresponderá à emissão de 25.526.770 (vinte e cinco milhões quinhentos
e vinte e seis mil setecentos e setenta) ações bonificadas (40% sobre a posição atual),
sendo 10.906.626 (dez milhões novecentas e seis mil seiscentas e vinte e seis)
ordinárias e 14.620.144 (quatorze milhões seiscentas e vinte mil cento e quarenta e
quatro) preferenciais. Em consequência dessa proposta, os acionistas receberão a
título de bonificação, ações da mesma espécie, na proporção de 04 (quatro) novas
ações para cada 10 (dez) ações da mesma espécie de que forem titulares na data de
realização da Assembleia Geral Extraordinária.
Após aprovação pelos acionistas em Assembleia Geral, as ações de emissão da
Companhia serão negociadas na B3 S/A, ex-bonificação a partir de 05 de dezembro de
2018. O custo unitário atribuído às ações bonificadas será de R$ 3,52571046. As ações
bonificadas terão iguais direitos aos das demais ações e farão jus, de forma integral,
aos dividendos/juros sobre capital próprio que vierem a ser declarados a partir da data
da Assembleia Geral Extraordinária e também as eventuais vantagens atribuídas às
demais ações, sendo certo que, não serão atribuídas as ações bonificadas qualquer
direito anterior a AGE.
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As ações oriundas da bonificação serão incluídas na posição dos acionistas no
dia 07 de dezembro de 2018, estando disponíveis para consulta a partir do dia 08 de
dezembro de 2018. Em relação as ações que não puderem ser atribuídas por inteiro, a
cada acionista, será procedido nos termos do § 3º do art. 169 da Lei nº 6.404/76.
Consequentemente, caso aprovada a proposta pelos acionistas, será alterado o caput
do artigo 4º do Estatuto Social.

Joinville – SC, 13 de novembro de 2018.

________________________
Ovandi Rosenstock
Diretor de Relações com Investidores
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