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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DO AUMENTO
DE CAPITAL SOCIAL DA SÃO PAULO TURISMO S.A. (“SPTURIS” OU
“COMPANHIA”) E CONSEQUENTE ALTERAÇÂO DA REDAÇÃO DO ART.
5º DO ESTATUTO SOCIAL

Prezados Senhores,
Considerando:

(i)

A Proposta da Administração, datada de 12.06.2018 (“Proposta da
Administração para Aumento do Capital Social”), para fins de aumento do
capital social da Companhia, mediante a capitalização de adiantamentos
para futuros aumentos de capital – AFAC’s e/ou moeda corrente nacional,
conforme termos, valores e condições dispostos em referida proposta;

(ii)

A aprovação da Proposta da Administração para Aumento do Capital
Social, pelos seguintes órgãos da Companhia: (i) Diretoria Executiva, em
reunião extraordinária de 13.06.2018, (ii) Conselho Fiscal, em reunião
extraordinária de 13.06.2018, que opinou favoravelmente à realização do
aumento de capital, (iii) Conselho de Administração, em reunião
extraordinária de 13.06.2018, e, por fim, (iv) Assembleia Geral
Extraordinária de acionistas, realizada em 29.06.18;

(iii) O encerramento dos prazos legais referentes aos períodos de exercício do
Direito de Preferência e de subscrição de sobras de ações,
respectivamente, em 31.07.2018 e 10.08.2018; e, por fim,

(iv) A subscrição, por parte dos acionistas da Companhia, de 2.343.435 ações,
sendo: 2.325.309 ações ordinárias, 6.503 ações preferenciais tipo A e
11.623 ações preferenciais tipo B, totalizando o valor de R$ 67.514.362,35
(sessenta e sete milhões, quinhentos e quatorze mil, trezentos e sessenta
e dois reais e trinta e cinco centavos).
A Administração da SPTURIS, por intermédio de seu Diretor Administrativo,
Financeiro e de Relações com Investidores, vem levar ao conhecimento: (i) do
Conselho Fiscal da Companhia, (ii) do Conselho de Administração da
Companhia, e, ainda, (iii) dos Srs. Acionistas da Companhia, a presente
Proposta para Homologação do Aumento do Capital Social da Companhia
(“Proposta de Homologação”), que se dará, conforme item iv acima, no valor de
R$ 67.514.362,35 (sessenta e sete milhões, quinhentos e quatorze mil, trezentos
e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos).
Nesse sentido, a Proposta de Homologação tem como base:
(i)

A incorporação a) do valor recebido da Prefeitura do Município de São
Paulo, na forma de AFAC’s, nos anos de 2016 e 2017, no valor total
de R$ 47.770.000,00 (quarenta e sete milhões, setecentos e setenta
mil reais), b) do novo aporte de capital realizado pela Prefeitura do
Município de São Paulo, no valor de R$ 18.000.000,00 (dezoito
milhões de reais), e c) do valor de R$ 1.184,49 (mil cento e oitenta e
quatro reais e quarenta e nove centavos), este oriundo de sobras de
aportes de aumentos de capital anteriores, conforme saldo
remanescente de 27.06.2014; e

(ii)

O total da subscrição, por parte dos acionistas da Companhia, de
2.343.435 ações, sendo: 2.325.309 ações ordinárias, 6.503 ações
preferenciais tipo A e 11.623 ações preferenciais tipo B, totalizando o
valor de R$ 67.514.362,35 (sessenta e sete milhões, quinhentos e
quatorze mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco
centavos), sendo R$ 65.771.184,49 (sessenta e cinco milhões,
setecentos e setenta e um mil, cento e oitenta e quatro reais e
quarenta e nove centavos) provenientes da Prefeitura do Município de
São Paulo e R$ 1.743.177,86 (um milhão, setecentos e quarenta e três
mil, cento e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos) provenientes
dos acionistas minoritários

Alteração do Capital Social
Diante de todo o quanto exposto, o capital social da Companhia passa a ser de
R$ 216.713.256,74 (duzentos e dezesseis milhões, setecentos e treze mil,
duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos), dividido em
7.522.154 (sete milhões, quinhentas e vinte e duas mil, cento e cinquenta e

quatro) ações, sendo 7.389.933 (sete milhões, trezentas e oitenta e nove mil,
novecentas e trinta e três) ações ordinárias, 44.853 (quarenta e quatro mil,
oitocentas e cinquenta e três) ações preferenciais A e 87.368 (oitenta e sete mil,
trezentas e sessenta e oito) ações preferenciais B.
Diluição
A diluição para os acionistas que optaram por não exercer o direito de
preferência foi de 31,15%.
Alteração da redação do Art. 5º do Estatuto Social da Companhia
Tendo em vista a Proposta de Homologação, faz-se necessária a alteração da
redação do art. 5º do Estatuto Social da Companhia.
Dessa forma, o art. 5º do Estatuto Social passa a ser redigido da seguinte forma:
“ARTIGO 5º – O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$
216.713.256,74 (duzentos e dezesseis milhões, setecentos e treze mil, duzentos
e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos), representado por
7.522.154 (sete milhões, quinhentas e vinte e duas mil, cento e cinquenta e
quatro) ações, todas com valor nominal de R$ 28,81 (vinte e oito reais e
oitenta e um centavos), divididas da seguinte forma:
I – 7.389.933 (sete milhões, trezentas e oitenta e nove mil, novecentas e trinta e
três) ações ordinárias;
II – 44.853 (quarenta e quatro mil, oitocentas e cinquenta e três) ações
preferenciais Classe “A”;
III – 87.368 (oitenta e sete mil, trezentas e sessenta e oito) ações preferenciais
Classe “B”.”
Nova redação, conforme acima
informado
ARTIGO 5º – O capital social, totalmente ARTIGO 5º – O capital social, totalmente
subscrito
e
integralizado,
é
de subscrito e integralizado, é de R$
1
R$ 149.200.181,52 (cento e quarenta e 216.713.256,74 (duzentos e dezesseis
Art. 5º do Estatuto Social vigente

1

Esclarece-se que constou, equivocadamente, o valor de 149.200.181,52 (cento e quarenta e
nove milhões, duzentos mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos) no Estatuto
Social aprovado na AGE de 04.04.2018, quando o correto seria R$ 149.198. 894,39 (cento e
quarenta e nove milhões, cento e noventa e oito mil, oitocentos e noventa e quatro reais e trinta
e nove centavos), conforme consta nos registros de ações integralizadas na quantidade de
5.178.719 a R$ 28,81 e no Formulário de Referência de 2017, encaminhado e disponibilizado no
site da Comissão de Valores Mobiliários. Essa diferença se deu em razão de sobras de valores

nove milhões, duzentos mil, cento e oitenta e
um reais e cinquenta e dois centavos),
representado por 5.178.719 (cinco milhões,
cento e setenta e oito mil, setecentas e
dezenove) ações, todas com valor nominal
de R$ 28,81 (vinte e oito reais e oitenta e um
centavos), divididas da seguinte forma:

milhões, setecentos e treze mil, duzentos e
cinquenta e seis reais e setenta e quatro
centavos), representado por 7.522.154
(sete milhões, quinhentas e vinte e duas mil,
cento e cinquenta e quatro) ações, todas
com valor nominal de R$ 28,81 (vinte e oito
reais e oitenta e um centavos), divididas da
seguinte forma:

I
– 5.064.624 (cinco milhões, sessenta e
quatro mil, seiscentas e vinte e quatro) I – 7.389.933 (sete milhões, trezentas e
ações ordinárias;
oitenta e nove mil, novecentas e trinta e três)
ações ordinárias;
II
– 75.745 (setenta e cinco mil,
setecentas e quarenta e cinco) ações II – 44.853 (quarenta e quatro mil, oitocentas
preferenciais Classe “A”2;
e cinquenta e três) ações preferenciais
Classe “A”;
III
– 38.350 (trinta e oito mil, trezentas e
cinquenta) ações preferenciais Classe “B”3. III – 87.368 (oitenta e sete mil, trezentas e
sessenta e oito) ações preferenciais Classe
Parágrafo Primeiro – Por deliberação do “B”.
Conselho de Administração, a Companhia
está autorizada a aumentar seu capital
social até o limite de R$ 199.970.873,00
(cento e noventa e nove milhões,
novecentos e setenta mil, oitocentos e
setenta e três reais), sem necessidade de
reforma estatutária. O aumento de capital
social dar-se-á por emissão de ações, com
valor nominal de R$ 28,81 (vinte e oito reais
e oitenta e um centavos), até os seguintes
limites:
I
– 6.154.605 (seis milhões, cento e
cinquenta e quatro mil, seiscentos e cinco)
de ações ordinárias;
II

– 317.899 (trezentos e dezessete mil,
aportados e não subscritos ao Capital, decorrentes do último aumento de capital, ocorrido em
30.04.2014. Este dado e valor está sendo corrigido neste aumento do Capital de forma que novo
Capital demonstre a quantidade de ações correspondentes.
2 Ressalta-se que houve inversão no Estatuto Social aprovado na AGE de 04.04.2018, em
relação às Classes das Ações Preferenciais. Onde se lê “ações preferenciais Classe ‘A’”, leia-se
ações preferenciais Classe ‘B’.
3
Do mesmo modo, onde se lê “ações preferenciais Classe ‘B’”, leia-se ações preferenciais
Classe ‘A’.

oitocentos e noventa e nove) de ações
preferenciais Classe “A”; e
III
– 468.519 (quatrocentos e sessenta e
oito mil, quinhentos e dezenove) de ações
preferenciais classe “B”.

São Paulo, 20 de agosto de 2018.

MARIO BRESCANCINI BELLO
Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores

