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FATO RELEVANTE 

 

 

DESDOBRAMENTO DAS AÇÕES DA DEXXOS PARTICIPAÇÕES S.A. 

 

 

A Dexxos Participações S.A. (B3: DEXP3 e DEXP4) ("Companhia"), nos termos da 

Instrução CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, informa ao mercado e aos seus 

acionistas que, em reunião do Conselho de Administração realizada em 9 de julho de 

2021, foi aprovada a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia 

("Assembleia Geral Extraordinária"), para deliberar sobre: (i) o desdobramento da 

totalidade das ações ordinárias e das ações preferenciais da Companhia, nos termos 

do Art. 12 da Lei n.º 6.404/76 e da proposta da administração da Companhia, na 

seguinte proporção: (x) cada 1 (uma) ação ordinária de emissão da Companhia será 

desdobrada em 3 (três) ações ordinárias de emissão da Companhia, da mesma espécie 

e classe; e (y) cada 1 (uma) ação preferencial de emissão da Companhia será 

desdobrada em 3 (três) ações preferenciais de emissão da Companhia, da mesma 

espécie e classe, sem modificação do valor do capital social da Companhia 

("Desdobramento"); (ii) a alteração dos artigos 5º e 32 do Estatuto Social da 

Companhia para refletir o Desdobramento, com a consequente consolidação do 

Estatuto Social; e (iii) a autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os 

atos necessários para implementar os procedimentos relativos ao Desdobramento. 

 

Nos termos da proposta da administração da Companhia, caso aprovada em 

Assembleia Geral Extraordinária: (i) cada 1 (uma) ação ordinária de emissão da 

Companhia será desdobrada em 3 (três) ações ordinárias de emissão da Companhia; 

e (ii) cada 1 (uma) ação preferencial de emissão da Companhia será desdobrada em 3 

(três) ações preferenciais de emissão da Companhia, sem alteração no valor do capital 

social da mesma.  

 

Caso o Desdobramento seja aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, o agente 

escriturador das ações de emissão da Companhia, i.e., Itaú Corretora de Valores S.A., 

tomará todas as providências no sentido de realizar, automaticamente, a distribuição 

das novas ações aos acionistas da Companhia, observados os prazos e regras 

operacionais de tal agente. Tal prazo será oportunamente comunicado aos Acionistas 

da Companhia, informando a data na qual as ações resultantes do Desdobramento 

serão creditadas aos Acionistas.  

 

Terão direito ao recebimento das ações decorrentes do Desdobramento os acionistas 

da Companhia no dia de sua aprovação em Assembleia Geral Extraordinária, que 

passam a ser negociadas "ex-desdobramento" no dia útil seguinte ao de sua aprovação 

em Assembleia Geral Extraordinária.  
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A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado informados sobre qualquer 

evento relevante relacionado à matéria aqui descrita.  

 

 

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2021. 

 

 

George Abi-Rihan Cordeiro 

Diretor Executivo e de 

Relações com Investidores 
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