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COMUNICADO AO MERCADO
Resultado do Aumento de Capital por Bônus de Subscrição
Sapucaia do Sul, 15 de janeiro de 2010 – A Recrusul S/A (Bovespa: RCSL3, RCSL4), empresa nacional, que
há 55 anos vem produzindo e desenvolvendo soluções customizadas na área de implementos rodoviários e
refrigeração industrial comunica aos seus acionistas e ao público em geral o resultado do exercício dos bônus de
subscrição encerrado em 29 de dezembro de 2009:
i)

O total de bônus de subscrição, objeto da operação de aumento de capital, totalizava
4.722.664 sendo 1.574.063 bônus do Tipo A e 3.148.601 bônus do Tipo B. Deste montante,
foram subscritos 1.571.647 bônus do Tipo A e 2.140.140 bônus do Tipo B. Os bônus do Tipo A
eram conversíveis em ações ordinárias e os bônus do Tipo B eram conversíveis em ações
preferenciais.

ii)

Comunicamos que a partir desta data ficam cancelados os bônus de subscrição tanto do Tipo
A quanto do Tipo B que não foram objeto de solicitação tanto para a conversão em ações
ordinárias quanto para ações preferenciais.

iii)

O montante total das respectivas integralizações dos bônus totalizou R$ 14.141.908,47.

iv)

O capital social antes deste aumento de capital era de R$ 18.996.678,73

v)

Será submetida a próxima RCA que será realizada no dia 25 de janeiro de 2010 a
homologação do referido aumento de capital que, posteriormente, elevará o capital social da
companhia para R$ 33.138.587,20

As ações ordinárias e preferenciais emitidas através da conversão dos bônus de subscrição conferirão
aos seus titulares os mesmos direitos e vantagens atribuídas às demais ações de emissão da companhia que
vierem a ser declarados a partir da data da conversão. Lembramos, ainda, que as ações preferenciais possuem
tag along de 80% e os dividendos da empresa são de 33% sobre o lucro líquido declarado conforme
estabelecido pelo estatuto social.

Atenciosamente,
Bernardo Flores
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

