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FATO RELEVANTE 

 

LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMÓVEIS S.A. (“Lopes” ou “Companhia”), em 

atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 

1976 (“Lei das Sociedades por Ações”) e às disposições da Instrução CVM nº 358, de 3 de 

janeiro de 2002, informa que em 19 de outubro de 2016, em Reunião do Conselho de 

Administração da Companhia, foi deliberado aumento privado do capital social da Companhia, 

dentro do limite do capital autorizado, com possibilidade de homologação parcial do aumento, 

com a emissão de, no mínimo, 4.010.696 (quatro milhões, dez mil, seiscentas e noventa e seis) 

novas ações, correspondente a R$15.000.003,04 (quinze milhões, três reais e quatro centavos) 

e, no máximo, 10.695.188 (dez milhões, seiscentas e noventa e cinco mil, cento e oitenta e 

oito) novas ações, correspondente a R$40.000.003,12 (quarenta milhões, três reais e doze 

centavos). Caso o aumento seja integralmente subscrito, o capital social da Companhia passará 

de R$209.718.440,29 (duzentos e nove milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocentos e 

quarenta reais e vinte e nove centavos) para R$249.718.443,41 (duzentos e quarenta e nove 

milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e um 

centavos), dividido em 125.309.884 (cento e vinte e cinco milhões, trezentas e nove mil, 

oitocentas e oitenta e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e, caso seja 

subscrito o volume mínimo do aumento, o capital social da Companhia passará de 

R$209.718.440,29 (duzentos e nove milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta 

reais e vinte e nove centavos) para R$224.718.443,33 (duzentos e vinte e quatro milhões, 

setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos), dividido 

em 118.625.392 (cento e dezoito milhões, seiscentas e vinte e cinco mil, trezentas e noventa e 

duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. As novas ações, todas nominativas, 

escriturais e sem valor nominal, têm preço unitário de R$3,74 (três reais e setenta e quatro 

centavos), o qual foi determinado de acordo com o inciso III do parágrafo 1º do artigo 170 da 

Lei das Sociedades por Ações, e conferirão aos seus titulares os mesmos direitos e obrigações 

das ações ordinárias de emissão da Companhia já existentes, inclusive direto ao recebimento 

integral de dividendos. As novas ações subscritas poderão ser integralizadas, à vista, em moeda 

corrente nacional ou em créditos já constituídos e devidamente registrados na contabilidade da 

Companhia, que os subscritores detenham contra a Companhia (“Aumento de Capital”).  

 



 

O Aumento de Capital tem por objetivo capitalizar a Companhia para fortalecer e melhorar sua 

estrutura de capital, quitando dívidas e ao mesmo tempo preservando caixa, por meio da 

captação de recursos junto aos seus acionistas com o objetivo de (i) pagamento do saldo 

devedor no montante de R$4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) relativo à 

aquisição das seguintes companhias: (a) Pronto Ducati Consultoria de Imóveis S.A. em 6 de 

outubro de 2015; (b) Pronto Erwin Maack Consultoria de Imóveis S.A. em 01 de julho de 2015;  

e (c) LPS Eduardo Consultoria de Imóveis S.A. em 31 de outubro de 2011; (ii) estabelecer 

reserva no montante de R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) para fazer frente a potenciais 

contingências; (iii) investir na nova sede da Companhia a quantia de R$3.000.000,00 (três 

milhões de reais); e (iv) alocar a quantia de até R$12.500.003,12 (doze milhões, quinhentos 

mil, três reais e doze centavos) para capital de giro, visando recompor a estratégia operacional 

de gestão de caixa da Companhia de manter 6 (seis) meses de despesas recorrentes como 

reserva de capital de giro.  

 

O exercício do direito de preferência e a consequente subscrição das novas ações ocorrerão a 

partir do dia 28 de outubro de 2016 até o final do prazo de 32 (trinta e dois) dias contados a 

partir desta data, ou seja, o prazo para exercício da preferência e subscrição das novas ações 

será de 28 de outubro, inclusive, até 28 de novembro de 2016, inclusive. 

 

O direito de preferência para a subscrição das ações objeto do Aumento de Capital poderá ser 

livremente negociado, alienado ou cedido a terceiros, nos termos do art. 171 § 6º da Lei das 

Sociedades por Ações. 

 

Caso não haja subscrição da totalidade das ações do Aumento de Capital, após o término do 

prazo para o exercício do direito de preferência, as eventuais sobras de ações não subscritas 

serão rateadas entre os acionistas que tiverem manifestado interesse na reserva de sobras no 

respectivo boletim de subscrição, nos termos do disposto no artigo 171, § 7º, alínea “b” da Lei 

das Sociedades por Ações. Durante o prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da divulgação, em 

5 de dezembro de 2016, do Aviso aos Acionistas (que informará a quantidade de sobras de 

ações não subscritas e o percentual das sobras que os acionistas terão o direito de subscrever 

para cada ação que tiverem subscrito no período de exercício da preferência), os acionistas que 

subscreverem as novas ações no prazo de exercício do direito de preferência e tiverem 

informado o interesse em subscrever sobras, deverão se manifestar sobre a quantidade de 

sobras que têm interesse em subscrever até o limite a que têm direito e também a quantidade 

de sobras adicionais que têm interesse em subscrever. No ato da manifestação sobre a 

quantidade de sobras que deseja subscrever, de 6 de dezembro de 2016 até 12 de dezembro 

de 2016, o subscritor poderá solicitar um número adicional de sobras de ações não subscritas, 

sujeito à disponibilidade de sobras. Desse modo, a quantidade de ações subscritas durante o 

período de subscrição de sobras poderá ser, inclusive, superior à quantidade de sobras a que 



 

cada acionista fará jus, até o limite de sobras disponíveis. Os pedidos de sobras adicionais serão 

rateados nos 2 (dois) dias úteis imediatamente seguintes ao final do prazo para manifestação 

sobre a quantidade de sobras que se deseja subscrever mencionado acima, iniciando-se em 13 

de dezembro de 2016 e encerrando-se em 14 de dezembro de 2016, devendo a formalização 

da subscrição e a integralização ocorrer no terceiro dia após o final do prazo para manifestação 

sobre a quantidade de sobras que se deseja subscrever, ou seja, em 15 de dezembro de 2016. 

Os pedidos de subscrição de sobras adicionais serão atendidos apenas se, depois do rateio de 

sobras, ainda remanescerem sobras de ações não subscritas, que serão rateadas conforme 

disposto no aviso aos acionistas divulgado, na data de hoje, ao mercado pelo módulo IPE do 

Sistema Empresas.Net. Na hipótese de ainda haver sobras de ações não subscritas após o 

rateio previsto acima, a Companhia não realizará leilão das sobras remanescentes e homologará 

parcialmente o Aumento de Capital com o cancelamento das sobras remanescentes, sob a 

condição de que o montante subscrito atinja o volume mínimo determinado para o Aumento de 

Capital no montante de R$15.000.003,04 (quinze milhões, três reais e quatro centavos). O 

direito de subscrição de sobras de ações não subscritas poderá ser negociado, alienado ou 

cedido somente junto ao banco escriturador. 

  

As informações sobre o Aumento de Capital, na forma exigida pelo artigo 30, inciso XXXII, da 

Instrução CVM n. 480, de 7 de dezembro de 2009, estarão à disposição dos acionistas nos sites 

da CVM (www.cvm.gov.br), BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da própria 

Companhia (http://ri.lopes.com.br/).  

 

A Companhia manterá seus acionistas informados acerca dos procedimentos referentes à 

participação e implementação do Aumento de Capital da Companhia em Aviso aos Acionistas a 

ser divulgado na data de hoje eletronicamente no módulo IPE do Sistema Empresa.Net. 

 

São Paulo, 19 de outubro de 2016 
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