
 
 

MULTINER S.A. 
 

CNPJ/MF Nº 08.935.054/0001-50 
 

Companhia Aberta 

 

FATO RELEVANTE 

 

Multiner S.A., companhia aberta com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. 

Almirante Barroso nº 52, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 08.935.054/0001-50 

(“Companhia”), em cumprimento às exigências da Instrução CVM nº 358 de 03 de janeiro 

de 2002 e suas alterações posteriores, informa aos seus acionistas e ao mercado que, 

conforme deliberação aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 

reunião realizada na presente data, foi aprovada a migração da atual categoria de emissor 

“B” para a categoria de emissor “A”, sendo autorizada a Diretoria a realizar todos os atos 

e procedimentos necessários perante a Comissão de Valores Mobiliários – CVM para a 

referida migração. 

 

O Conselho de Administração da Companhia aprovou, ainda, a realização de distribuição 

pública de certificados de depósito de ações (“Units”), sendo cada Unit representativa de 

01 ação ordinária e 02 ações preferenciais, nominativas, escriturais e sem valor nominal 

de emissão da Companhia. A emissão contará com a participação de determinadas 

instituições financeiras e das corretoras consorciadas por essas contratadas e com a 

adesão da Companhia às Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 2, 

mediante assinatura do Contrato de Adoção de Práticas Diferenciadas de Governança 

Corporativa Nível 2, junto à BM&FBOVESPA. O Conselho de Administração autorizou, 

ainda, a Diretoria a tomar todas as providências necessárias à realização da oferta 

pública e à listagem das Units, em especial, mas sem se limitar, à representação da 

Companhia perante a CVM, o Banco Central do Brasil e a BM&FBOVESPA. 

 

A Companhia comunica ainda que deu entrada junto à CVM, na data de hoje, nos pedidos 

de registro de oferta pública de distribuição primária de Units de emissão da Companhia, 

de aprovação das atividades de estabilização de preço das Units e de dispensa de 

requisito de registro da Instrução CVM 400. 

 

 

Rio de Janeiro, 11 de março de 2010. 
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