
 

 

DOMMO ENERGIA S.A.  
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NIRE 33.3.0030439-8 

 

AVISO AOS ACIONISTAS 

 

Nos termos da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, a 

Dommo Energia S.A. (“Companhia”), em complemento ao Aviso aos Acionistas divulgado 

em 03 de outubro de 2017 e reapresentado no dia 04 de outubro de 2017, informa aos 

seus acionistas e ao público que se encerrou em 08 de novembro de 2017 o período para 

exercício do direito de preferência para subscrição das ações a serem emitidas em razão 

do aumento de capital da Companhia, aprovado por seu Conselho de Administração em 

reunião realizada em 02 de outubro de 2017 (“Aumento de Capital”).  

 

I. Resultado do Exercício do Direito de Preferência: Segundo apurado pela Itaú 

Corretora de Valores S.A., instituição depositária das ações de emissão da Companhia, 

foram subscritas 151.390 (cento e cinquenta e um mil, trezentas e noventa) novas ações 

ordinárias entre 10 de outubro de 2017, inclusive, e 08 de novembro de 2017, inclusive 

(“Período Inicial do Direito de Preferência”), pelo preço de emissão de R$ 1,3069595 por 

ação, totalizando um valor de R$ 197.860,59 (cento e noventa e sete mil, oitocentos e 

sessenta reais e cinquenta e nove centavos), equivalente a 0,02% do aumento de capital 

social aprovado, restando 799.481.816 (setecentos e noventa e nove milhões, 

quatrocentos e oitenta e um mil, oitocentas e dezesseis) ações ordinárias não subscritas.  

 

II. Período Adicional de Subscrição de Sobras de Ações Não Subscritas: (a) As 

ações não subscritas poderão ser subscritas pelos acionistas que manifestaram interesse 

na reserva de sobras no respectivo boletim de subscrição, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contados do primeiro dia útil seguinte a data de publicação deste Aviso aos Acionistas, 

tendo início em 16 de novembro de 2017 (inclusive) e encerrando-se em 23 de novembro 

de 2017, inclusive (“Período Adicional de Direito de Preferência”), mediante a assinatura 

de novo boletim de subscrição. (b) A proporção para subscrição de novas ações será de 

559833,77285427184%, de modo que os acionistas da Companhia que manifestaram 

interesse na reserva das sobras em seus respectivos boletins de subscrição terão o direito 

de subscrever 5598,3377285427184 ações por cada ação subscrita no Período Inicial do 

Direito de Preferência. (c) O preço de emissão das sobras de ações será o mesmo preço 

de emissão aprovado pelo Conselho de Administração em 02 de outubro de 2017, ou seja, 

R$ 1,3069595 por ação. (d) As ações subscritas pelos acionistas no Aumento de Capital 

deverão ser integralizadas, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional.  

 



 

III. Procedimentos para Subscrição: Para a subscrição das sobras de ações durante o 

Período Adicional de Direito de Preferência, os acionistas detentores de ações de emissão 

da Companhia escrituradas no Banco Itaú Unibanco S.A., deverão dirigir-se a qualquer 

agência especializada, preferencialmente àquelas indicadas no item 4(n) do Aviso aos 

Acionistas divulgado em 03 de outubro de 2017 reapresentado no dia 04 de outubro de 

2017, de segunda a sexta-feira, no horário bancário, conforme opção indicada no seu 

boletim de subscrição, mediante pagamento do preço correspondente. Os acionistas 

titulares de ações depositadas na Central Depositária da BM&FBOVESPA (“Central 

Depositária”) deverão exercer os respectivos direitos por meio de seus agentes de 

custódia e de acordo com as regras estipuladas pela própria Central Depositária, 

obedecidos os prazos e condições deste aviso e conforme opção indicada no seu boletim 

de subscrição. 

 

As sobras não rateadas serão alocadas para os detentores dos créditos capitalizados no 

Aumento de Capital.  

 

Informações Adicionais: informações adicionais poderão ser obtidas com a área de 

Relações com Investidores da Companhia no telefone (21) 3916-4545 ou por e-mail 

ri@dommoenergia.com.br.  

 

 

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2017. 

 

Paulo Narcelio Simões Amaral 

Diretor Presidente, Financeiro e de Relações com Investidores 

Dommo Energia S.A. 
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