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RERRATIFICAÇÃO DO AVISO AOS ACIONISTAS DIVULGADO EM 19.12.2016

AUMENTO DE CAPITAL
Homologação de Aumento de Capital

A LPS Brasil – Consultoria de Imóveis S.A. (“Companhia”), dando continuidade às
informações constantes nos avisos aos acionistas divulgados em 19 de outubro de 2016, 5
de dezembro de 2016, 14 de dezembro de 2016 e 19 de dezembro de 2016, e considerando
que o valor total subscrito no aumento de capital da Companhia homologado por
meio de reunião do Conselho de Administração, realizada em 19 de dezembro de
2016, foi retificado por meio de nova reunião do Conselho de Administração
realizada nesta data, para o valor total de R$36.515.897,66 (trinta e seis milhões,
quinhentos e quinze mil, oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e seis
centavos), ao invés do valor originalmente informado de R$36.961.529,88 (trinta
e seis milhões, novecentos e sessenta e um mil, quinhentos e vinte e nove reais e
oitenta e oito centavos), vem perante seus acionistas, investidores e ao mercado
em geral RETIFICAR as informações decorrentes dessa alteração que constaram
do Aviso aos Acionistas divulgado em 19 de dezembro de 2016, ratificar as demais
informações constantes do referido Aviso e informar a data em que serão
devolvidos os valores a acionistas na hipótese de não ter se concretizado a
condição a que foi sujeita sua subscrição, como segue:

1.

Aumento de Capital: Segundo amplamente divulgado ao mercado, a reunião do

Conselho de Administração, realizada no dia 19 de outubro de 2016 (“RCA de 19.10.2016”)
aprovou o aumento de capital da Companhia no montante de até R$40.000.003,12 (quarenta
milhões, três reais e doze centavos), com a subscrição particular de até 10.695.188 (dez
milhões, seiscentas e noventa e cinco mil, cento e oitenta e oito ações) novas ações

ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$3,74
(três reais e setenta e quatro centavos) por ação, fixado nos termos do artigo 170, § 1.º,
inciso III, da Lei das S.A. (“Aumento de Capital”).

2.

Subscrição Mínima: Nos termos da ata da RCA de 19.10.2016, o Aumento de

Capital, ainda que parcialmente subscrito, poderia ser homologado desde que fossem
subscritas, pelo menos, 4.010.696 (quatro milhões, dez mil, seiscentas e noventa e seis)
novas ações ordinárias, correspondendo a um aumento mínimo no valor de R$15.000.003,04
(quinze milhões, três reais e quatro centavos) (“Volume Mínimo de Subscrição”).

3.

Ações Subscritas e Cancelamento de Sobras Não Subscritas: Durante os

períodos para exercício do direito de preferência e para subscrição de sobras do Aumento de
Capital, foram subscritas 9.763.609 (nove milhões, setecentas e sessenta e três mil,
seiscentas e nove) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, no
montante total de R$36.515.897,66 (trinta e seis milhões, quinhentos e quinze mil, oitocentos
e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos), montante superior ao Volume Mínimo de
Subscrição, correspondendo a, aproximadamente, 91% das ações disponíveis para subscrição
no âmbito do Aumento de Capital. As ações não subscritas durante o prazo de exercício do
direito de preferência e o prazo de subscrição de sobras, no total de 931.579 (novecentas e
trinta e uma, quinhentas e setenta e nove) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem
valor nominal, foram canceladas.

4.

Homologação do Aumento de Capital: A reunião do Conselho de Administração

da Companhia, realizada em 19 de dezembro de 2016 (“RCA de 19.12.2016”), homologou
o Aumento de Capital, cuja ata foi rerratificada por meio de reunião do Conselho de
Administração realizada nesta data, o qual passou de R$209.718.440,29 (duzentos e nove
milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta reais e vinte e nove centavos),
dividido em 114.614.696 (cento e quatorze milhões, seiscentas e quatorze mil, seiscentas e
noventa e seis) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da
Companhia, para R$246.234.337,95 (duzentos e quarenta e seis milhões, duzentos e trinta e
quatro mil, trezentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos), dividido em
124.378.305 (cento e vinte e quatro milhões, trezentas e setenta e oito mil, trezentas e cinco)
ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia.

5.

Crédito das novas ações: As 9.763.609 (nove milhões, setecentas e sessenta e três

mil, seiscentas e nove) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal
de emissão da Companhia serão emitidas e creditadas em nome dos subscritores em até 5
(cinco) dias úteis após a homologação do Aumento de Capital pela RCA de 19.12.2016,
rerratificada nesta data, ou seja, até a abertura do mercado em 26 de dezembro de 2016.

6.

Devolução dos valores a acionistas na hipótese de não ter se concretizado

a condição a que foi sujeita sua subscrição: Os acionistas que subordinaram sua
subscrição de ações no Aumento de Capital a condições que não se concretizaram receberão,
até o dia 23 de dezembro de 2016, os valores integrais pagos (na hipótese de não se
concretizar a condição a que está sujeita sua subscrição) ou os valores excedentes pagos
(que será o valor total pago pelo acionista, reduzido pelo montante necessário para que
apenas mantenha sua participação proporcional no capital social da Companhia anteriormente
ao Aumento de Capital) na conta bancária informada pelo acionista no ato da subscrição.

Por fim, a Companhia reitera seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral
informados acerca do andamento deste e de qualquer outro assunto de interesse do mercado.

São Paulo, 21 de dezembro de 2016.
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