Recrusul S/A
Companhia Aberta – CVM n° 12572
CNPJ 91.333.666/0001-17 NIRE 43300005003
Av. Luiz Pasteur, 1020 – Sapucaia do Sul – RS

Fato Relevante
Leilão Especial de Sobras de Subscrição Recrusul S/A
Sapucaia do Sul, 27 de março de 2019 – A Recrusul S/A (Bovespa: RCSL3, RCSL4) vem informar aos
Senhores Acionistas e ao mercado em geral o que se segue: ·
LEILAO ESPECIAL DE SOBRAS DE SUBSCRICAO DA RECRUSUL S.A. A REALIZAR-SE NA B3 EM
29/03/2019
QUANTIDADE: 1.327 recibos ON e 22.289 recibos PN
REPRESENTANDO 0,005597% da emissao das ON e de 0,047387% da emissao das PN, respectivamente.
PRECO MINIMO R$ 1,35 por recibo
DATA/HORA
29/03/2019, das 12h15 as 12h30
INTERMEDIADORA: TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA (107)
As sobras serao representadas por recibos de subscricao e os negocios serao registrados como
RECRUSUL ON (RCSL9L) e RECRUSUL PN (RCSL10L).
LIQUIDACAO DO NEGOCIO
A liquidacao sera realizada de acordo com as normas da Camara de Liquidacao do segmento BOVESPA
pelo modulo bruto.
ORIGEM DAS SOBRAS
Subscricao autorizada pela Ata da Assembleia Geral Extraordinaria da RECRUSUL S.A. realizada no dia
22/11/2018.
Iinformamos que todos os acionistas controladores exerceram seus direitos de subscricao na totalidade. A
presente oferta de venda atende as exigencias referentes a procedimentos especiais, conforme artigo 2o. da
ICVM 168, de 23 de dezembro de 1991.
NOTAS DA B3
.
Nao sera permitida a interferencia de vendedores no leilao;
.
Nao sera permitido o registro de ofertas ao preco de abertura.

Informamos, ainda, que os acionistas que se habilitarem para o leilão das sobras e adquirirem as respectivas
ações no leilão, farão jus, em igualdade de condições, a todos os direitos e benefícios atribuídos as demais
ações ordinárias e preferenciais da Companhia ora em circulação, inclusive no que diz respeito ao
recebimento integral de dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser aprovadas pela
Companhia.

Atenciosamente,
Davi Souza da Rosa
Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores

