AVISO AOS ACIONISTAS
SÃO PAULO TURISMO S.A. CNPJ 62.002.886/0001-60
COMPANHIA ABERTA
A São Paulo Turismo S/A (“Companhia” ou “SPTURIS”) vem informar aos seus acionistas e ao
mercado em geral acerca da aprovação, em Assembleia Geral Extraordinária, realizada na
data de hoje, 29.06.2018, da Proposta da Administração para aumento do capital social da
Companhia, datada de 12.06.2018, e disponibilizada aos senhores acionistas no sítio eletrônico
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), conforme os termos, condições e valores
dispostos em referida proposta. Diante disso, a Companhia elenca, abaixo, os procedimentos
gerais a serem seguidos pelos senhores acionistas para, caso queiram, participarem no processo
de aumento de capital social ora proposto.
Capital Social Atual: R$ 149.198.894,39, representado por 5.178.719 ações, todas com valor
nominal de R$ 28,81, divididas em (a) 5.064.624 ações ordinárias; (b) 38.350 ações preferenciais
classe “A” e (c) 75.745 ações preferenciais classe “B”.
Valor nominal das novas ações a serem emitidas: R$ 28,81. Foram analisados todos os
critérios de fixação de preço previstos no artigo 170, §1º da Lei das S.A. e a Administração da
Companhia optou pelo critério do valor de patrimônio líquido da ação, por ser o mais adequado.
Tipo de subscrição: Privada, com a integralização realizada por meio de incorporação de
AFAC’s e/ou à vista, no momento da subscrição, em moeda corrente nacional.
Aumento do Capital Social Máximo:
 Valor do aumento: até R$ 68.643.541,49.
 Quantidade de ações a serem emitidas: até 2.330.464 novas ações ordinárias,
nominativas e escriturais, e, até, 52.165 novas ações preferenciais, nominativas e
escriturais, sendo 17.428 classe “A” e 34.737 classe “B”.
 Novo Capital Social (realizado o aumento máximo): R$ 217.842.435,88, passando a ser
dividido em 7.395.088 ações ordinárias, 55.778 ações preferenciais A e 110.482 ações
preferenciais B.
Aumento do Capital Social Mínimo:
 Valor do aumento: R$ 65.771.184,49.
 Quantidade de ações a serem emitidas: 2.275.260 novas ações ordinárias, nominativas e
escriturais, e, 7.669 novas ações preferenciais, nominativas e escriturais, sendo 0 classe “A”
e 7.669 classe “B”.
 Novo Capital Social (realizado o aumento mínimo): R$ 214.970.078,88, passando a ser
dividido em 7.339.884 ações ordinárias, 38.350 ações preferenciais A e 83.414 ações
preferenciais B.
A acionista majoritária, a Prefeitura Municipal de São Paulo, irá incorporar (i) mediante crédito, o
valor do Adiantamento para Futuros Aumentos de Capital (“AFACs”), realizados nos anos de

2016 e 2017, devidamente contabilizado, no valor de R$ 47.770.000,00, (ii) em moeda corrente
nacional, novo aporte de capital no montante de R$ 18.000.000,00; e (iii) o valor de R$ 1.184,49,
este oriundo de sobras de aportes de aumento de capital anteriores, conforme saldo
remanescente de 27.06.2014, que, somados, totalizam um aumento de capital no valor de R$
65.771.184,49 (Aumento do Capital Social Mínimo).
Direitos das novas ações a serem emitidas: As ações ordinárias e preferenciais a serem
emitidas no aumento de capital serão idênticas àquelas já existentes e conferirão os mesmos
direitos aos seus respectivos titulares, conforme estabelecido no Estatuto Social da Companhia,
participando, quando aplicável, de forma integral, em quaisquer distribuições de dividendos e/ou
juros sobre o capital próprio que vierem a ser declarados pela Companhia após a homologação
do aumento de capital, a ser realizada em Assembleia Geral Extraordinária a ser oportunamente
convocada.
Homologação Parcial do Aumento do Capital Social: Será admitida a homologação do
aumento de capital social parcial, contanto que atingido o Aumento do Capital Social Mínimo, não
havendo revisão de investimento na hipótese de o aumento de capital ser realizado considerando,
tão somente, o aumento do capital social mínimo.
Diluição: No caso dos acionistas que optarem por não exercer o direito de preferência, a diluição
potencial resultante do aumento de capital poderá ser de 30,60% no caso de subscrição do
número mínimo de ações emitidas e de 31,51% no caso de subscrição do número máximo de
ações emitidas.
Negociação de ações ex-direitos de subscrição: A negociação de ações ex-direitos de
subscrição iniciar-se-á no dia 02.07.2018 (segunda-feira).
Possibilidade de Condicionar a Decisão no Aumento de Capital: Ao firmar o boletim de
subscrição, os subscritores poderão condicionar sua decisão de investimento às condições finais
do Aumento de Capital, nos moldes previstos na Proposta da Administração e no item 5 “o” do
Anexo 14.
Direito de Subscrição por Ação. Nos termos do §1º, do artigo 171 da Lei das S.A., cada ação
ordinária existente dará ao seu titular o direito de subscrever até 0,46018 novas ações ordinárias,
e cada ação preferencial existente dará ao seu titular o direito de subscrever até 0,46018 novas
ações preferenciais.
Frações de Ações. As frações de ações decorrentes do exercício do direito de preferência, do
exercício do direito à subscrição das eventuais sobras ou, se for o caso, do rateio das ações,
serão desconsideradas.
Direito de Preferência: O Direito de Preferência deverá ser exercido nos termos constantes na
Proposta da Administração e nos itens 5 “o” e 5 “p” do Anexo 14, a partir de 02.07.2018
(segunda-feira), até o dia 31.07.2018 (terça-feira), considerando-se o último dia, inclusive.

Demais condições do exercício do Direito de Preferência estão especificamente previstas na
Proposta da Administração e no Anexo 14.
Cessão do Direito de Preferência. O direito de preferência para a subscrição das ações objeto do
Aumento de Capital poderá ser livremente cedido a terceiros, nos termos do artigo 171, § 6º, da
Lei das S.A
Sobras de ações: Se existirem sobras de ações não subscritas (mesmo que atingido o Aumento
do Capital Social Mínimo), e uma vez encerrado o Prazo do Exercício do Direito de Preferência, o
que ocorre em 31.07.18 (terça-feira), os acionistas que, no ato da subscrição, solicitaram reserva
de sobras, poderão subscrever eventuais ações não subscritas, nos termos constantes na
Proposta da Administração e nos itens 5 “q” e 5 “r” do Anexo 14, a partir do dia 06.08.2018
(segunda-feira), até o dia 10.08.2018 (terça-feira), considerado o último dia, inclusive.
Informações Adicionais: Informações adicionais sobre os procedimentos acima poderão ser
obtidas (i) na Proposta da Administração, (ii) no Anexo 14, além do site da CVM
(www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br) ou no Departamento de Relações com Investidores
Acionistas da Companhia, por meio do endereço eletrônico (e-mail) mario.bello@spturis.com.

São Paulo, 29 de junho de 2018.
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