TECTOY S.A.
CNPJ 22.770.366/0001-82
NIRE 13.300.004.673
Companhia Aberta
AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos senhores acionistas, em continuidade aos avisos divulgados em 20 de
dezembro de 2017 e 24 de janeiro de 2018, que, nesta data, o conselho de administração da
Companhia homologou o aumento de capital social, por subscrição privada de ações, dentro
do limite de capital autorizado previsto no estatuto social da Companhia, aprovado em 20
de dezembro de 2017.
O capital social foi aumentado em R$ 47.338.854,87 (quarenta e sete milhões, trezentos e
trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), passando
de R$ 165.988.340,54 (cento e sessenta e cinco milhões, novecentos e oitenta e oito mil,
trezentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos) para R$ 213.327.195,41 (duzentos
e treze milhões, trezentos e vinte e sete mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta e um
centavos), mediante a emissão de 12.831.875 (doze milhões, oitocentas e trinta e um mil,
oitocentos e setenta e cinco) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal, e de 11.944.818 (onze milhões, novecentas e quarenta e quatro mil, oitocentas e
dezoito) novas ações preferenciais, nominativas, escriturais e sem valor nominal, cujos
titulares participarão em igualdade de condições a todos os direitos decorrentes da
titularidade das demais ações de mesma espécie e classe já emitidas pela Companhia. Em
virtude do aumento de capital, o capital social da Companhia passa a ser dividido em
30.063.983 (trinta milhões, sessenta e três mil, novecentas e oitenta e três) ações, sendo
15.570.168 (quinze milhões, quinhentas e setenta mil, cento e sessenta e oito) ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal e 14.493.815 (quatorze milhões,
quatrocentas e noventa e três mil, oitocentas e quinze) ações preferenciais, nominativas,
escriturais e sem valor nominal
Durante o prazo de exercício do direito de preferência e manifestação do interesse na
subscrição de sobras das ações emitidas no aumento do capital social da Companhia, a
totalidade das ações emitidas no aumento de capital social foi subscrita pelos acionistas da
Companhia, da seguinte forma, a partir de informações fornecidas pela instituição
escrituradora das ações da Companhia:
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Ações emitidas
Ações subscritas pelos
acionistas integrantes do
bloco de controle em razão
do exercício do direito de
preferência
Ações subscritas pelos
acionistas minoritários em
razão do exercício do direito
de preferência
Sobras
Ações subscritas pelos
acionistas integrantes do
bloco de controle em razão
da manifestação de interesse
em subscrever sobras
Ações subscritas pelos
acionistas minoritários em
razão da manifestação de
interesse em subscrever
sobras
Total de ações subscritas
pelos acionistas integrantes
do bloco de controle
Total de ações subscritas
pelos acionistas minoritários

ON
12.831.875

%
100,00%

PN
11.944.818

%
100,00%

Total
24.776.693

%
100,00%

11.505.186

89,661%

9.916.537

83,019%

21.421.723

86,459%

168.886

1,316%

345.786

2,895%

514.672

2,077%

1.157.803

9,023%

1.682.495

14,086%

2.840.298

11,464%

1.148.313

8,949%

1.668.384

13,968%

2.816.697

11,369%

9.490

0,074%

14.111

0,118%

23.601

0,095%

12.653.499

98,610%

11.584.921

96,987%

24.238.420

97,828%

178.376

1,390%

359.897

3,013%

538.273

2,172%

Em razão do aumento de capital social ora homologado, o capital social da Companhia
passa a ser de R$ 213.327.195,41 (duzentos e treze milhões, trezentos e vinte e sete mil,
cento e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos), dividido em 30.063.983 (trinta
milhões, sessenta e três mil, novecentas e oitenta e três) ações, sendo 15.570.168 (quinze
milhões, quinhentas e setenta mil, cento e sessenta e oito) ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal e 14.493.815 (quatorze milhões, quatrocentas e noventa e
três mil, oitocentas e quinze) ações preferenciais, nominativas, escriturais e sem valor
nominal.

Manaus, 23 de fevereiro de 2018.

TECTOY S.A.
Tomás Diettrich
Diretor de Relação com Investidores
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