
 
   

Comunicado ao Mercado 
Encerramento do Período das Sobras das Sobras 

 
Sapucaia do Sul, 13 de junho de 2016 – A Recrusul S/A (Bovespa: RCSL3, RCSL4) vem 
informar aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral o que se segue: 
 
Informamos ao mercado que o período de sobras da sobras relativo ao aumento de capital 
deliberado na RCA de 07 de março de 2016 encerrou-se efetivamente no dia 04 de julho de 
2016. A maior parte dos subscritores que solicitaram sobras e sobras das sobras 
subscreveram seus direitos. 
  
O montante de ações não subscritas na operação foram de 01 (uma) ação ordinária e 29 
(vinte e nove) ações preferenciais totalizando 30 (trinta ações) ao preço definido de 
subscrição de R$ 1,50 o que remonta ao total de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). Como no 
Edital do Aumento de Capital foi deliberado que haveria homologação parcial, 
submeteremos a RCA que irá homologar o referido Aumento de Capital o cancelamento 
destas ações. 
  
Recebemos a informação do Banco Itaú que é a Instituição Financeira que faz o 
processamento e custódia de nossas ações, no dia 12 de julho 2016, que houve apenas um 
acionista totalizando 1.203 ações preferenciais que solicitou o retratação de sua subscrição 
caso houvesse a homologação parcial do aumento de capital. 
  
Desta forma, submeteremos a RCA de homologação do aumento de capital o cancelamento 
de 01 (uma) ação ordinária e 1.232 (hum mil, duzentos e trinta e dois) ações preferenciais 
representando aproximadamente 0,00352% do aumento de capital da Companhia. Os 
valores monetários que haviam sido subscritos por este acionista totalizando R$ 1.804,50 
(hum mil oitocentos e quatro reais e cinqüenta centavos) serão devolvidos ao banco 
custodiante – Banco Itaú, e este encarregar-se-á de fazer o crédito na conta do acionista via 
CBLC.  
 
Também cabe informar que ao final deste processo de aumento de capital, temos um 
acionista que subscreveu 9.578.069 (nove milhões, quinhentos e setenta e oito mil e 
sessenta e nove) ações totalizando aproximadamente 25% do capital da Companhia. O 
Acionista é a Triskelion Capital Consultoria e Gestão de Investimentos Estratégicos Ltda, 
CNPJ 24.585.848/0001-98, com sede na cidade São Paulo-SP.  
 
Portanto será submetida à RCA a homologação do novo Capital Social que será de R$ 
124.498.150,50 (cento e vinte e quatro milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, cento e 
cinqüenta reais e cinqüenta centavos) representado por 11.728.368 (onze milhões, 
setecentos e vinte e oito mil, trezentos e sessenta e oito) ações ordinárias e 23.270.399 
(vinte e três milhões, duzentos e setenta mil, trezentos e noventa e nove) ações 
preferenciais (já considerada a retratação das ações não subscritas). 
 

Atenciosamente, 
 
 

Bernardo Flores 
Diretor de Relações com os Investidores 


