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PROPOSTA DE AUMENTO DE CAPITAL COM BONIFICAÇÕES DE AÇÕES

A companhia DÖHLER S.A., comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral
que o Conselho de Administração, em reunião realizada em 24 de março de 2014,
deliberou submeter à apreciação na próxima Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária convocada para o dia 25 de abril de 2014, proposta de aumento do
capital social de R$ 150.000.000,00 para R$ 180.000.000,00, mediante a capitalização
da Reserva de Investimento no valor de R$ 30.000.000,00.
Esse aumento corresponderá à emissão de 10.086.038 ações, sendo 7.262.376
ações ordinárias nominativas e 2.823.662 ações preferenciais nominativas,
representando um aumento de 20% (vinte por cento) em novas ações, a serem
distribuídas aos acionistas, gratuitamente, a título de bonificação, na proporção do
número e espécie de ações que possuírem. Em consequência dessa proposta, os
acionistas receberão, a título de bonificação, 2 (duas) novas ações para cada 10 (dez)
ações já possuídas na data de realização da AGO/E.
Após aprovação pelos acionistas em Assembleia Geral, as ações de emissão da
Companhia serão negociadas na BM&FBOVESPA, “ex-direito” à bonificação, a partir
de 28 de abril de 2014. Para fins do disposto no artigo 10 da Lei 9.249, o custo unitário
atribuído às ações bonificadas será de R$ 2,9744. As novas ações farão jus
integralmente aos direitos que vierem a ser atribuídos a partir do exercício social de
2014 não tendo qualquer direito referente ao exercício social de 2013.
As ações oriundas da bonificação serão incluídas na posição dos acionistas a partir de
28 de abril de 2014, estando disponíveis em 02.05.2014 e terão os mesmos direitos
conferidos pelo estatuto social da Companhia e pela legislação aplicável, às ações já
existentes. Em relação às ações que não puderem ser atribuídas por inteiro a cada
acionista, a bonificação será efetuada sempre em número inteiro, cujo critério de
arredondamento das frações será para cima, sendo a diferença assumida pelo
acionista controlador.
Joinville (SC), 25 de março de 2014.
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