RECRUSUL S.A.
CNPJ. nº 91.333.666/0001-17
NIRE 43.300.005.003
Companhia Aberta

AVISO AOS ACIONISTAS
Notificação referente Cotações abaixo de R$1,00 por unidade

Sapucaia do Sul, 02 de maio de 2017 - A Recrusul S/A (Bovespa: RCSL3, RCSL4), empresa
nacional, que há mais de 60 anos vem produzindo e desenvolvendo soluções customizadas na
área de implementos rodoviários e equipamentos industriais para refrigeração vem a público
comunicar que:
Recebemos na data de 25 de abril de 2017 correspondência enviada pelo Sr. Nelson Barroso
Ortega da Superintendência de Acompanhamento de Empresas nos questionando sobre quais
ações serão tomadas pela Companhia para que suas ações tenham cotação unitária abaixo de
R$ 1,00/ação conforme determina o item 5.2.f do Regulamento para Listagem de Emissores e
Admissão à Negociação de Valores Mobiliários (Regulamento) e do Manual do
Emissor admitidas à negociação na BM&FBOVESPA.

É importante salientar que a Recrusul possui duas classes de ações admitidas à negociação:
RCSL3 – ações ordinárias e RCSL4 – ações preferenciais. Lembramos que as ações ordinárias
possuem seus valores de negociação acima de R$ 1,00 não configurando desenquadramento
conforme o item 5.2.f do Regulamento para Listagem de Emissores. Entretanto as ações
preferenciais RCSL4 estão desde a data de 10 de março de 2017 com suas cotações unitárias
abaixo de R$ 1,00 configurando desenquadramento conforme o item 5.2.f do Regulamento
para Listagem de Emissores.

Esta situação deveu-se, principalmente, porque a Companhia em seu último aumento de capital
converteu os débitos de vários credores em ações preferenciais cujo período de look up
terminava em 31 de dezembro de 2016. Com o início do ano de 2017, diversas vendas
começaram a aparecer no recinto de pregão levando as ações a preços inferiores ao realizado
no aumento de capital que era de R$ 1,50/ação. Adicionalmente, no mês de março tivemos um
acionista especificadamente – conforme Comunicado ao Mercado do dia 12 de abril de 2017
que se desfez de 2.000.000 (dois milhões de ações preferenciais ou o equivalente a
aproximadamente 8% do total de ações desta classe). Estas vendas levaram o preço do ativo
RCSL4 a ser negociado abaixo de R$ 1,00.

Também é importante destacar que a Companhia aguardava a integralização de capital de seu
acionista controlador até o dia 31 de março de 2017, fato este que não ocorreu conforme
divulgado em Fato Relevante no dia 03 de abril de 2017. Acreditamos que este fato também
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prejudicou as cotações das ações preferenciais mas acabou não influenciando no contexto das
ações ordinárias.

Desta forma, recebemos a incumbência de responder aos dois questionamentos abaixo:

Em face do acima exposto, a companhia deverá:
1. divulgar ao mercado, até 10/05/2017, o teor desta notificação, os procedimentos e o
cronograma que serão adotados para enquadrar a cotação das ações de sua emissão;
O procedimento para resolver a cotação abaixo de R$ 1,00 das ações preferenciais é o
Grupamento de ações. Ainda não temos tal cronograma pois a AGO foi realizada no dia 28 de
abril e, posteriormente a esta data, o Conselho de Administração juntamente com a Diretoria
Executiva irão deliberar as atitudes a serem tomadas.
2. tomar as medidas cabíveis para enquadrar a cotação de suas ações acima de R$ 1,00 : (i)
até 25/10/2017 ou (ii) até a data da primeira assembleia geral realizada após o recebimento
desta notificação (excluindo a Assembleia Geral Ordinária convocada para 28/04/2017), o
que ocorrer primeiro.
Cumpriremos fielmente os prazos estabelecidos pela BMF&Bovespa atual B3 para
enquadramento do preço de nossas ações conforme o estabelecido no item 5.2.f do
Regulamento para Listagem de Emissores.

Estamos cientes e tomaremos as atitudes necessárias para não estarmos desenquadrados no
item 5.2.f do Regulamento para Listagem de Emissores.

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