AUTOMETAL S.A.
CNPJ/MF nº 59.104.513/0001-95
NIRE 35.300.179.552
FATO RELEVANTE
A Autometal S.A. (“Companhia” ou “Autometal”) vem a público, informar que depositou nesta
data, na custódia da BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros S.A.
(“BM&FBOVESPA”) e na Itaú Corretora de Valores S.A. (“Itaú Corretora”), o valor do resgate
das 138.154 ações ordinárias de emissão da Companhia, o qual foi aprovado na assembleia
geral extraordinária da Companhia realizada em 6 de outubro de 2014.
O valor do resgate foi de R$19,66 por ação, equivalente ao preço final do leilão da oferta
pública de cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia (“OPA”) realizada
pela CIE Autometal S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede Cidade de
Diadema, Estado de São Paulo, na Avenida Fagundes de Oliveira, nº 1650, sala 01, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 05.974.554/0001-03, que foi de R$19,49 por ação, ajustado pela Taxa SELIC
desde a data de liquidação da OPA, ocorrida em 23 de setembro de 2014, até a presente data,
nos termos do artigo 25-A da Instrução CVM nº 361, de 5 de março de 2002, conforme
alterada.
Os pagamentos aos acionistas que tiverem suas ações:
(i)
depositadas na custódia da BM&FBOVESPA, será repassado aos respectivos titulares
das ações resgatadas diretamente pelas instituições custodiantes responsáveis pela custódia
de tais ações; e
(ii)
depositadas na Itaú Corretora, será repassado aos respectivos titulares das ações
resgatadas diretamente pela Itaú Corretora.
Por fim, os valores devidos aos titulares das ações resgatadas que não se enquadrem nas
hipóteses previstas no item (i) ou no item (ii), acima, ficarão à sua disposição durante o prazo
legal na Itaú Corretora, nos endereços abaixo indicados, ou em qualquer agência do Banco
Itaú Unibanco S.A. localizada no território nacional:
• São Paulo (SP):
R. Boa Vista, 176 – 1º Subsolo
• Rio de Janeiro (RJ):
Av. Almirante Barroso, 52- 2º andar
• Curitiba (PR):

710949654.3 21-out-14 15:04

R. João Negrão, 65 - Sobreloja
• Porto Alegre (RS):
R. Sete de Setembro, 1.069 – 3º andar
• Belo Horizonte (MG):
Av. João Pinheiro, 195 - Subsolo
• Salvador (BA):
Av. Estados Unidos, 50 - 2º andar
• Brasília (DF):
SCS Quadra 3 - Ed. D'Angela, 30 – Bl. A, Sobreloja.

Diadema, 21 de outubro de 2014.

Fernando Antonio Mearim Luiz
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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