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AVISO AOS ACIONISTAS 
 

ATOMPAR INFORMA SOBRE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
GRUPAMENTO 

 
 

A ATOM PARTICIPAÇÕES S.A. – Em Recuperação Judicial 
(“Companhia”), zelando pela transparência e pelo compromisso de estar 

alinhada com os interesses de todos os acionistas e do mercado em 

geral, vêm a público informar que consta em seu site 

www.atompar.com.br uma mensagem do nosso presidente esclarecendo 

sobre dois assuntos importantes à Companhia: 

 

• Recuperação Judicial e 

• Grupamento das ações  

 

Grupamento das ações  
 

O grupamento será feito na mesma proporção já divulgada (5x1) e 

ocorre amanhã (sexta-feira) de forma automática.  

Ressaltamos que o grupamento não muda o projeto da Companhia e 

que a mesma está apenas em seu início, tendo assim muito caminho 

ainda a trilhar. 

Caso a proporção não seja suficiente, a Companhia irá se adequar, pois 

o principal interesse aqui é estar alinhado com as melhores práticas e 

normas da Bolsa e atrair investidores institucionais.  

Portanto, destacamos que este item não deva preocupar nossos 

acionistas.  

 

Recuperação Judicial 
 

Não recebemos ainda o documento oficial, mas adiantamos que nossa 

equipe já está trabalhando na contestação e que entendemos que 

infelizmente houve um equívoco no processo.  

 



 

 

 

Estamos tomando todas as providências para que seja corrigido este 

equívoco, uma vez que a Companhia não pertence ao antigo controlador 

e a mesma não possui ativos que poderiam ajudar aos credores da 

antiga controladora.  

 

Assim que a companhia for notificada oficialmente, novos comunicados 

com atualizações serão publicados.  

 

Prezados acionistas e mercado em geral, a ATOM reafirma aqui seu 

compromisso de transparência e de construir uma grande história. 

Assim como os controladores dessa Companhia, teremos que ter 

paciência para que tudo se resolva e não vamos entrar no mérito do 

julgamento, apenas trabalhar arduamente como já vínhamos fazendo, 

para que esse grande sonho continue a ser construído.  

 

Portanto,  convidamos a todos a assistir as palavras do presidente José 

Joaquim Paifer e participarem do bate-papo com investidor na próxima 

segunda-feira dia 06 de Junho às 20h00.  

 

“A construção de um sonho não para com os obstáculos, apenas ganha 

força para ser maior”.  

 

Agradecemos a confiança de todos,  

 

#Somosatom  

 

Sorocaba, 02 de Junho de 2016. 

 

 

 

_______________________________________ 

Ana Carolina Paifer 
Diretora de Relações com Investidores 

 


