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FATO RELEVANTE 

 

APROVAÇÃO DO ADITAMENTO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL  

  

A GPCPar – GPC Participações S.A. (BM&FBovespa: GPCP3) 

(“Companhia”), nos termos da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, 

informa ao mercado e a seus acionistas que, nesta data (19 de outubro de 

2016) foram regularmente retomados os trabalhos da  Assembleia Geral de 

Credores (“AGC”) da Companhia e de suas investidas GPC Química S.A. e 

Apolo Tubos e Equipamentos S.A. (“Recuperandas”), instalada em primeira 

convocação em 14 de julho de 2016 e suspensa até a presente data por 

deliberação dos credores. 

  

Colocada em votação a ordem do dia, o Aditamento ao Plano de 

Recuperação Judicial (“Aditamento ao Plano de Recuperação”) foi aprovado 

pelos credores, representando 86,96% dos presentes e o equivalente a 

73,68% dos créditos presentes na AGC. Ato contínuo, credores 

representando 87,31% dos créditos presentes aprovaram a proposta de 10 

(dez) meses para enceramento da Recuperação Judicial. 

 

A Companhia informará ao mercado e a seus acionistas tão logo o 

Aditamento ao Plano de Recuperação seja homologado pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Capital do Estado do Rio de Janeiro. 

 

De acordo com a sua prática de Governança Corporativa a Companhia 

continuará mantendo seus acionistas e o mercado informados, divulgando 

oportunamente as informações relativas ao processo de Recuperação 
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Judicial e outros fatos e informações pertinentes, na forma da legislação 

vigente. A Companhia divulgará em seu website o inteiro teor da ata da AGC. 

 

Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2016. 

 

Emilio Salgado Filho 
Diretor Vice-Presidente Corporativo e de 

Relações com Investidores 
 

 

Departamento de Relações com Investidores 

Tel: (21) 2212-4712 

E-mail: dri@gpc.com.br 

  

Sobre a GPC Participações 

A GPC Participações S.A. (BM&FBovespa: GPCP3) é uma holding e suas investidas 

atuam nos segmentos Químico e de Tubos de Aço. A GPCPar, através de suas 

investidas, é um dos maiores produtores de resinas termofixas para a indústria da 

madeira, além de destacar-se na produção de tubos de aço para os mercados de 

infraestrutura, construção civil e óleo e gás. Para conhecer mais sobre a Companhia e 

o perfil dos seus investimentos, visite o seu website (www.gpc.com.br/ri). 
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