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APRESENTAÇÃO EDITAL CONVOCAÇÃO DE AGE E PROPOSTA  
DA ADMINISTRAÇÃO PARA NOVO GRUPAMENTO DE AÇÕES 

 
 
A ATOM PARTICIPAÇÕES S.A. – Em Recuperação Judicial 
(“Companhia”), informa aos seus Acionistas e ao mercado que foi 
disponibilizado, nesta data, o material abaixo elencado em sua sede 
social, na sua página na internet (www.atompar.com.br), bem como na 
página da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA 
(www.bmfbovespa.com.br), por meio do Sistema Empresas.NET, que 
será submetido à deliberação dos acionistas na Assembleia Geral 
Extraordinária (“AGE”) convocada para o dia 23 de junho de 2016. 
 

(a) Ata de Reunião do Conselho de Administração (“RCA”) datada de 

04.06.2016, aprovando a convocando da (“AGE”) da Companhia para 

deliberar sobre novo grupamento das ações de sua emissão na 

proporção de 3 para 1;  

 

(b) Edital de Convocação da AGE da Companhia a ser realizada no dia 

23 de junho de 2016, que será veiculado nos dias 07, 08 e 09 de junho 

de 2016 nos jornais Diário Oficial de São Paulo, Valor Econômico e 

Diário de Sorocaba; e 

 

(c) Proposta da Administração datada de 04.06.2016.  

 
A fim de esclarecer, na última sexta feira, data da efetivação do 

grupamento das ações de emissão da Companhia, conforme aprovado 

na AGE realizada no dia 29 de abril de 2016, na proporção de 5 para 1 

ação ordinária, com o objetivo de enquadrar o valor de cotação das 



 

  

ações com valor superior a R$ 1,00 (um real) por ação, em atendimento 

ao Ofício n. 3147/2015-SAE, enviado pelo BM&FBOVESPA, constatou-

se que devido às oscilações atípicas ocorridas na última semana antes 

da efetivação do fator do grupamento, o preço de cotação das ações 

grupadas ficou inferior ao recomendado pela BM&FBOVESPA, ou seja, 

inferior a R$ 1,00 (um real) por ação, razão pela qual ensejou a nova 

Convocação de AGE para deliberar sobre novo grupamento.  

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

Sorocaba, 05 de maio de 2016. 
 
 

_______________________________________ 
Ana Carolina Paifer 

Diretora de Relações com Investidores 


