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FATO RELEVANTE 

 

A Multiner S.A. (“Companhia”), sociedade anônima com registro de companhia aberta na Comissão 

de Valores Mobiliários (“CVM”), sem ações negociadas em bolsa de valores, em atendimento ao 

disposto no art. 157, §4º da Lei 6.404/76 e às disposições da Instrução CVM nº 358/02, em 

complemento aos Fatos Relevantes divulgados em 28 de março de 2012 e em 28 de setembro de 

2012, informa que foi assinado o “Primeiro Aditivo ao Contrato de Reorganização e de 

Financiamento da Multiner S.A.” (“Primeiro Aditivo”), com o propósito de alterar algumas 

condições do plano de recapitalização da Companhia, tendo sido verificadas todas as condições 

prévias à sua assinatura, bem como realizados todos os atos de fechamento necessários, dentre os 

quais se destacam: (i) aumento de capital da Companhia em R$ 152.916.907,64 (cento e cinquenta e 

dois milhões, novecentos e dezesseis mil, novecentos e sete reais e sessenta e quatro centavos) por 

meio da emissão de ações preferenciais subscritas e integralizadas por Multiner Fundo de 

Investimento em Participações; (ii) aumento de capital da Companhia em R$ 55.580.000,00 

(cinquenta e cinco milhões, quinhentos e oitenta mil reais) por meio da emissão de ações ordinárias e 

preferenciais subscritas e integralizadas por Bolognesi Participações S.A.; (iii) alteração das 

características de ações preferenciais; e (iv) emissão de três lotes de bônus de subscrição. 

 

A Companhia comunica que cópia do Primeiro Aditivo está disponível para acesso e consulta dos 

acionistas, a partir desta data, em sua sede, localizada na cidade do Rio de Janeiro, na Avenida 

Almirante Barroso, nº 52, 19º andar – parte. 



 

 

Eventuais esclarecimentos sobre as informações deste Fato Relevante poderão ser obtidas com a 

Companhia através do e-mail ri@multiner.com.br.  

 

Rio de Janeiro, 15 de julho de 2014. 

 

Paulo Cesar Rutzen 

Diretor de Relações com Investidores 

 

 


