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PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.  

CNPJ/MF N° 18.593.815/0001-97 

NIRE nº 33.3.0031102-5 

Companhia Aberta de Capital Autorizado 

AVISO AOS ACIONISTAS 

ANEXO 30-XXXI 

Comunicação sobre aumento de capital deliberado pelo conselho de 
administração em Reunião realizada em 26 de agosto de 2020 

 

Conforme aprovado pelo Conselho de Administração da Priner Serviços Industriais S.A. 

(“Companhia”), em reunião realizada em 26 de agosto de 2020, o capital social será 

aumentado em R$ 2.274.071,77 (dois milhões e duzentos e setenta e quatro mil e setenta e 

um reais e setenta e sete centavos), em virtude de exercício de parte das opções outorgadas, 

no período de 17 de agosto de 2020 a 25 de agosto de 2020, no âmbito do Plano de Opção 

de Compra de Ações aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 08 de julho de 2020. 

O novo capital social é de R$ 249.554.331,39 (duzentos e quarenta e nove milhões e 

quinhentos e cinquenta e quatro mil e trezentos e trinta e um reais e trinta e nove centavos), 

dividido em 38.729.350 (trinta e oito milhões e setecentos e vinte e nove mil e trezentos e 

cinquenta) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal. 

 

1. Data da assembleia geral de acionistas em que o plano de opção foi aprovado;  

Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08 de julho de 2020. 

 

 

2. Valor do aumento de capital e do novo capital social;  

O capital social será aumentado em R$ 2.274.071,77 (dois milhões e duzentos e setenta 

e quatro mil e setenta e um reais e setenta e sete centavos). O novo capital social é de 

R$ 249.554.331,39 (duzentos e quarenta e nove milhões e quinhentos e cinquenta e 

quatro mil e trezentos e trinta e um reais e trinta e nove centavos). 
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3. Número de ações emitidas de cada espécie e classe;  

Foram emitidas 684.549 (seiscentos e oitenta e quatro mil e quinhentos e quarenta e 

nove) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal, as quais participarão em 

igualdade de condições, as ações atualmente existentes, de todos os benefícios, 

inclusive dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser distribuídos 

pela Companhia. 

 

 

4. Preço de emissão das novas ações;  

R$ 3,32 (três reais e trinta e dois centavos) por ação, no âmbito do Plano de Opção de 

Compra de Ações aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 08 de julho de 2020. 

 

 

5. Cotação de cada uma das espécies e classes de ações do emissor nos mercados em que são 

negociadas, identificando;  

Todas as cotações abaixo referem-se a única classe de ações emitida pela Companhia, 

ações ordinárias (PRNR3), e estão apresentadas em R$/ação. 

 

a) cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos; 

n/a 

 

b) cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos; 

n/a 
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c) cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses; e 

  Preço por ação (em R$) 

        

Mês Mín. Máx. Méd. 

Fev/20 12,82 16,64 14,43 

Mar/20 7,20 14,95 11,37 

Abr/20 7,11 8,90 8,19 

Mai/20 6,37 9,10 7,44 

Jun/20 8,92 10,92 10,02 

Jul/20 9,75 12,05 11,04 

 

d) cotação média nos últimos 90 (noventa) dias; 

R$10,34 – período de 28 de maio de 2020 a 26 de agosto de 2020. 

 

 

6. Percentual de diluição potencial resultante da emissão;  

A diluição potencial é de aproximadamente 1,8%. 

 

 

Ficamos à disposição para quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos nos canais de 

comunicação da área de Relacionamento com Investidores através dos telefones (55 21) 

3544-3100 ou do e-mail ri@priner.com.br.  

 

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2020. 

 

______________________________________________ 

Marcelo Gonçalves Costa 

Diretor de Relações com Investidores 

 


