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AVISO AOS ACIONISTAS 
RESULTADO DO LEILÃO DE FRAÇÕES RESULTANTES DOS 

GRUPAMENTOS DE AÇÕES 
 

 
A ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), em 
atendimento ao disposto no parágrafo 4º, artigo 157, da Lei 6.404/76, 
conforme alterada, e na Instrução CVM nº 358 de 03.01.2002, conforme 
alterada, dando continuidade às informações divulgadas por meio de Avisos 
aos Acionistas de 03 de maio de 2016, 24 de junho de 2016 e 1º de novembro 
de 2017, vem comunicar que a totalidade das 710 ações ordinárias 
decorrentes das deliberações de 29 de abril de 2016 e 23 de junho de 2016, 
foram leiloadas e que o pagamento será feito na forma abaixo descrita: 
 
ATOM3 – 700 ações 
Data do primeiro leilão: 03/11/2017 
Preço por ação: R$ 2,84 
Alteração da data do Pagamento de 16.11.2017 para o dia 24.11.2017  
 
ATOM3 – 10 ações 
Data do segundo leilão no mercado fracionário: 14/11/2017 
Preço por ação: R$ 2,70 
Alteração da data do Pagamento de 16.11.2017 para o dia 24.11.2017 
 
O valor resultante da venda das frações de ações foi de R$ 1.983,89 (um mil, 
novecentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos), já descontando as 
taxas de corretagem, emolumentos e liquidação, e será disponibilizado aos 
detentores das frações, proporcionalmente as suas respectivas participações 
vendidas, considerando: 
 
(a) para os acionistas titulares de frações na instituição depositária Banco 
Bradesco S.A., com cadastro atualizado, terão o correspondente valor 
creditado diretamente em sua conta corrente;  
 
(b) para os acionistas com suas ações custodiados na B3, terão o 
correspondente valor creditado diretamente nesta instituição, que se 
encarregará de repassá-lo aos acionistas através dos agentes de custódia; e  
 
(c) para os acionistas com o cadastro desatualizados, o valor ficará à 
disposição na Companhia.  
 
 
 
 



 

  

 
Informações adicionais poderão ser obtidas junto à área do Departamento de 
Relações com Investidores da Companhia, com a Srta. Ana Carolina Paifer, e-
mail: ri@atompar.com.br, telefone (15) 3031-6100. 

 
 

Sorocaba, 16 de novembro de 2017. 
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