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AVISO AOS ACIONISTAS
(EMISSÃO DE DEBÊNTURES E AÇÕES)

ANDAMENTO DA SUBSCRIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

A INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(“Companhia”), informa aos seus Acionistas e ao mercado em geral que, com relação à 6ª e à 7ª
emissões de debêntures aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária de 25 de novembro de
2015 (“Debêntures”), após entendimentos com o novo escriturador e banco liquidante, o Banco
Petra S/A, entregou a planilha final com os dados dos credores quirografários que subscreverão
as Debêntures e está providenciando o envio ao Banco Petra S/A dos boletins de subscrição
devidamente assinados por aqueles credores que optaram por agir em nome próprio, nos termos
do Plano de Recuperação Judicial da Companhia. Assim, a Companhia atualmente aguarda os
trâmites internos do Banco Petra S/A para a conclusão da escrituração das Debêntures.
Já com relação à subscrição das ações ordinárias emitidas no aumento de capital aprovado na
Assembleia Geral Extraordinária de 25 de novembro de 2015 (“Ações”), a Companhia informa que
celebrou contrato de comissão com o comissário, a Pacta – Gestão Empresarial S.A., que
subscreverá as ações em nome próprio e em benefício de alguns credores que assim optaram
nos termos do Plano de Recuperação Judicial da Companha. A Companhia também encaminhou
ao escriturador de suas ações, o Banco Bradesco S.A., a planilha final com os dados dos credores
quirografários que subscreverão as Ações e está atualmente aguardando a conferência interna de
referida planilha pelo Banco Bradesco S.A. para que possa proceder com a escrituração das
Ações.
A Companhia espera que a escrituração das Ações e das Debêntures seja concluída até o final do
mês de abril, porém aguarda uma posição do Banco Bradesco S.A. e do Banco Petra S.A. quanto
à previsão do prazo para esse procedimento.
Paralelamente, a Companhia também está discutindo com a BM&FBOVESPA a liquidação dos
créditos originados de dividendos que se encontram pendentes de pagamento no sistema da
BM&FBOVESPA, que representam 0,94% (zero virgula noventa e quatro por cento) do valor total
dos créditos da Companhia convertidos em Ações e Debêntures. Referidos créditos serão
liquidados por meio da entrega das Ações e das Debêntures aos respectivos credores, nos termos
do Plano de Recuperação Judicial da Companhia.

Informações adicionais poderão ser obtidas na instituição depositária, Banco Bradesco S.A., no
Departamento de Ações e Custódia, através do telefone 0800-701-1616 ou e-mail
4010.acecustodia@bradesco.com.br, junto ao escriturador e banco liquidante das Debêntures, o
Banco Petra S.A, departamento de escrituração, através dos telefones (41) 3074-0909 / 5823 ou
e-mail escrituracao@finaxis.com.br, ou junto à área do Departamento de Relações com
Investidores da Companhia, com o Sr. Irajá Galliano Andrade, e-mail: ri@inepar.com.br, telefone:
(16) 3303-1180.
São Paulo (SP), 7 de abril de 2017.
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