Assembleia Especial de Acionistas Titulares de Ações Preferenciais
SP - 23760766v9

Srs. Acionistas,
A administração da Guararapes Confecções S.A. (“Companhia”), na forma da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), e da Instrução CVM nº 481 de 17 de
dezembro de 2009 (“Instrução CVM 481/09”), apresenta, a seguir, sua proposta para a
matéria constante da ordem do dia da Assembleia Especial de Acionistas Titulares de
Ações Preferenciais da Companhia, a ser realizada no dia 20 de dezembro de 2018, às
09h30min (“AGESP”).
Natal/RN, 19 de novembro de 2018.
New ton Rocha de Oliveira Júnior
Diretor de Relações com Investidores

SP - 23760766v9

ÍNDICE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA ESPECIAL DE ACIONISTAS TITULARES DE AÇÕES
PREFERENCIAIS........................................................................................................................................................... 3
CONDIÇÕES E PRAZOS PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA ............................................................... 5
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO ......................................................................................................................... 7
ANEXO I AÇÕES PREFERENCIAIS .......................................................................................................................... 8
ANEXO II INFORMAÇÕES EXIGIDAS EM DECORRÊNCIA DO DIREITO DE RECESSO .......................... 10

2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA ESPECIAL DE ACIONISTAS TITULARES DE AÇÕES PREFERENCIAIS
Ficam convocados os acionistas detentores de ações preferenciais da Guararapes Confecções S.A.
(“Companhia”) para a Assembleia Especial de Acionistas Titulares de Ações Preferenciais
(“AGESP”) que será realizada, em primeira convocação, às 9:30 horas do dia 20 de dezembro de
2018, na sede social da Companhia, na Rod. RN 160, s/n, Km 3, bloco A, 1º andar, Distrito
Industrial, cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, a fim de deliberarem sobre a
proposta de conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações
ordinárias, na proporção de 1 (uma) ação preferencial para 1 (uma) ação ordinária.
Informações Gerais
Para participação na AGESP, os acionistas titulares de ações preferenciais de emissão da
Companhia deverão apresentar os seguintes documentos:
a) Comprovante ou extrato expedido pela instituição financeira depositária das ações
escriturais de sua titularidade ou custódia expedido, no máximo, até 2 (dois) dias que
antecederem a data de realização da AGESP;
b)

Documento de identificação com foto recente e com validade em todo território nacional;

c) No caso da pessoa jurídica, cópia do Estatuto Social ou do Contrato Social atualizado e do
ato que investe o representante de poderes como r epresentante legal para comparecimento à
AGESP; e
d) No caso de fundos de investimento, cópia do regulamento e cópia do Estatuto Social ou do
Contrato Social atualizado do gestor ou administrador, conforme o caso, a depender das regras
de representação do fundo.
Os documentos aceitos no item “(b)” das Informações Gerais acima, para a Companhia serão os
seguintes:

Carteira de Identidade de Registro Geral (RG) expedida por órgão autorizado;

Carteira de Identidade de Registro de Estrangeiro (RNE) expedida por órgão autorizado;

Passaporte válido expedido por órgão autorizado;

Carteira de Órgão de Classe válida como identidade civil para os fins legais, expedida por
órgão autorizado (OAB, CRM, CRC, CREA); ou

Carteira Nacional de Habilitação com foto (CNH).
O acionista que desejar ser representado por procurador na AGESP deverá atender ao disposto
no artigo 126, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, apresentando à Companhia procuração com
poderes especiais. A procuração deverá conter a indicação do lugar onde foi passada, a
qualificação completa do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga , com a
designação e a extensão dos poderes conferidos, contendo o reconhecimento da firma do
outorgante.
Solicita-se que os documentos dos acionistas expedidos no exterior tenham reconhecimento das
assinaturas por tabelião ou notário público, sejam apostilados ou, caso o país de emissão do
documento não seja signatário da Convenção de Haia (Convenção da Apostila), legalizados em
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Consulado brasileiro, e, em ambos os casos, referidos documentos sejam traduzidos por tradutor
juramentado matriculado na Junta Comercial e, no caso de procurações, registrados no Registro
de Títulos e Documentos, nos termos da legislação em vigor. Não será necessária a tradução
juramentada de documentos originalmente lavrados em português, inglês ou espanhol ou que
venham acompanhados da respectiva tradução nesses mesmos idiomas.
Solicitamos que a documentação descrita acima seja depositada, até às 18:00 do dia 17 de
dezembro de 2018, (i) na sede social da Companhia, localizada na Rod. RN 160, s/n, Km 3, bloco
A, 1º andar, Distrito Industrial, cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, CEP 59115-900,
aos cuidados de Vera Lucia Rocha Gurgel de Medeiros; ou (ii) por fax (+55 84 3227 -2337); ou (iii)
por envio de e-mail para o endereço eletrônico vera@guararapes.ind.br.
A Companhia informa que se encontram à disposição, na sua sede social, no seu site de Relações
com Investidores (www.riachuelo.com.br/ri), bem como nos sites da B3 (www.b3.com.br) e da
Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), o presente Edital de Convocação e a
Proposta da Administração, que contém as infor mações requeridas pela Instrução CVM 481/09
sobre a matéria a ser examinada e discutida na AGESP.

Natal/RN, 20 de novembro de 2018.

Flávio Gurgel Rocha
Presidente do Conselho de Administração
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CONDIÇÕES E PRAZOS PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA
Para participação na AGESP, os acionistas titulares de ações preferenciais de emissão da
Companhia deverão, por si, ou por meio de seus procuradores ou representantes, conforme
previsto no artigo 126 da Lei das S.A., apresentar os seguintes documentos:
a) Comprovante ou extrato expedido pela instituição financeira depositária das ações
escriturais de sua titularidade ou custódia expedido, no máximo, até 2 (dois) dias que
antecederem a data de realização da AGESP;
b)

Documento de identificação com foto recente e com validade em todo território nacional;

c) No caso da pessoa jurídica, cópia do Estatuto Social ou do Contrato Social atualizado e do
ato que investe o representante de poderes como representante legal para comparecimento à
AGESP; e
d) No caso de fundos de investimento, cópia do regulamento e cópia do Estatuto Social ou do
Contrato Social atualizado do gestor ou administrador, conforme o caso, a depender das regras
de representação do fundo.
Os documentos aceitos no item “(b)” acima pela Companhia serão os seguintes (os quais deverão
ser apresentados por acionista pessoa física e representantes de acionistas pessoas físicas ou
jurídicas, conforme aplicável):

Carteira de Identidade de Registro Geral (RG) expedida por órgão autorizado;

Carteira de Identidade de Registro de Estrangeiro (RNE) expedida por órgão autorizado;

Passaporte válido expedido por órgão autorizado;

Carteira de Órgão de Classe válida como identidade civil para os fins legais, expedida por
órgão autorizado (OAB, CRM, CRC, CREA); ou

Carteira Nacional de Habilitação com foto (CNH).
O acionista que desejar ser representado por procurador na AGESP deverá atender ao disposto
no artigo 126, parágrafo 1º, da Lei das S.A., apresentando à Companhia procuração com poderes
especiais. A procuração deverá conter a indicação do lugar onde foi passada, a qualificação
completa do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga , com a designação e a
extensão dos poderes conferidos, contendo o reconhecimento da firma do outorgante.
Solicita-se que os documentos dos acionistas expedidos no exterior tenham reconhecimento das
assinaturas por tabelião ou notário público, sejam apostilados ou, caso o país de emissão do
documento não seja signatário da Convenção de Haia (Convenção da Apostila), legaliza dos em
Consulado brasileiro, e, em ambos os casos, referidos documentos sejam traduzidos por tradutor
juramentado matriculado na Junta Comercial e, no caso de procurações, registrados no Registro
de Títulos e Documentos, nos termos da legislação em vigor. Não será necessária a tradução
juramentada de documentos originalmente lavrados em português, inglês ou espanhol ou que
venham acompanhados da respectiva tradução nesses mesmos idiomas.
Solicitamos que a documentação descrita acima seja depositada, até às 18:00 do dia 17 de
dezembro de 2018, por fax, e-mail ou correspondência para os seguintes endereços:
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A/C Vera Lucia Rocha Gurgel de Medeiros
Fax: +55 84 3227 2337
E-mail: vera@guararapes.ind.br
Endereço: Rodovia RN 160, s/n, Km 3, bloco A, 1º andar, Distrito Industrial
Cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte
CEP: 59.115-900
Deverão ser apresentadas as vias originais dos documentos de identificação, exceto se forem
apresentados antecipadamente cópias autenticadas dos documentos.
Qualquer dúvida, favor contatar:
 Vera Lucia Rocha Gurgel de Medeiros
vera@guararapes.ind.br; ou

– Secretaria - telefone: +5584 3204-1100,

 Marcelo Oscar – Departamento de Relações com Investidores – telefone: +5511 2281-2137,
marcelo@riachuelo.com.br.
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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
A administração da Companhia vem, por meio desta, nos termos da Instrução CVM 481/09,
apresentar, a seguir, a Proposta da Administração relativamente às matérias constantes da ordem
do dia da Assembleia Especial de Acionistas Titulares de Ações Preferenciais a ser realizada em
20 de dezembro de 2018, às 09h30min (“Proposta”), conforme abaixo:
Deliberar sobre a proposta de conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da
Companhia em ações ordinárias
A administração da Companhia propõe a aprovação da conversão da totalidade das ações
preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias de emissão da Companhia , na
proporção de 1 (uma) ação preferencial para 1 (uma) ação ordinária (“Conversão de Ações”).
A Conversão de Ações busca conferir os mesmos direitos patrimoniais e políticos a todos os
acionistas da Companhia, de forma a simplificar a estrutura acionária da Companhia, resultando
em potencial aumento de liquidez e maior alinhamento entre os acionistas da Companhia.
Nos termos do artigo 136, §1º, da Lei das S.A., a Conversão de Ações dependerá da aprovação de
titulares de mais da metade das ações preferenciais da Companhia. Em atendimento ao disposto
no artigo 17 da Instrução CVM 481/09, as informações referentes à extinção das preferências
atribuídas às ações preferenciais decorrentes da proposta de Conversão de Ações constam no
Anexo I a esta Proposta.
Ainda, nos termos do artigo 137, inciso I, da Lei das S.A., a Conversão de Ações, caso aprovada,
conferirá aos acionistas preferencialistas dissidentes o direito de retirar-se da Companhia
mediante exercício de direito de recesso. Em atendimento ao disposto no artigo 20 da Instrução
CVM 481/09, os detalhes sobre o exercício do direito de recesso constam do Anexo II a esta
Proposta.

Natal/RN, 19 de novembro de 2018.

Newton Rocha de Oliveira Júnior
Diretor de Relações com Investidores
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ANEXO I
AÇÕES PREFERENCIAIS
(Anexo 17 da Instrução CVM 481/09)
1.

Havendo criação de ações preferenciais ou nova classe de ações preferenciais

Não aplicável.
2. Havendo alteração nas preferências, vantagens ou condições de resgate ou amortização de
ações preferenciais:
a.

Descrever, pormenorizadamente, as alterações propostas:

A administração propõe que a totalidade das 31.200.000 (trinta e um milhões e duzentas mil)
ações preferenciais de emissão da Companhia sejam convertidas em ações ordinárias de emissão
da Companhia, na proporção de 1 (uma) ação ordinária para cada 1 (uma) ação preferencial. Com
a Conversão de Ações, o capital social da Companhia de R$ 3.100.000.000,00 (três bilhões e cem
milhões de reais) passará a ser dividido em 62.400.000 (sessenta e dois milhões e quatrocentas
mil) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
b.

Fundamentar, pormenorizadamente, as alterações propostas

A Conversão de Ações busca conferir os mesmos direitos patrimoniais e políticos a todos os
acionistas da Companhia, de forma a simplificar a estrutura acionária da Companhia, resultando
em potencial aumento de liquidez e maior alinhamento entre os acionistas da Companhia.
c. Fornecer análise pormenorizada do impacto das alterações propostas sobre os titulares das
ações objeto da alteração
Caso a Conversão de Ações seja aprovada, as ações preferenciais de emissão da Companhia
tornar-se-ão ações ordinárias, passando a contar com direito de voto idêntico àquele aplicável às
ações ordinárias atualmente emitidas pela Companhia.
Por outro lado, as ações convertidas deixarão de possuir as preferenciais atribuídas a elas no
artigo 7º do Estatuto Social da Companhia, a saber: a) prioridade na distribuição de dividendos
ou de juros sobre capital próprio, ou ambos, fixados pela Assembleia Geral, 10% (dez por cento)
superiores aos atribuídos a cada ação ordinária; e b) prioridade no reembolso do capital, sem
prêmio, em caso de liquidação da Companhia. Dessa forma, caso aprovada a Conversão de Ações,
as ações preferenciais convertidas em ordinárias passarão a receber dividendos e reembolso de
capital em caso de liquidação da Companhia nas mesmas condições àquelas aplicáveis às demais
ações ordinárias de emissão da Companhia.
Caso aprovada a Conversão de Ações, o capital social da Companhia passará a ser dividido
apenas em ações ordinárias, assim, todas as ações de emissão da Companhia atribuirão iguais
direitos políticos e patrimoniais aos seus titulares. Dessa forma, todas as ações da Companhia
passarão a ter direito a voto nas Assembleias Gerais da Companhia.
d.

Fornecer análise pormenorizada do impacto das alterações propostas sobre os direitos dos
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titulares de outras espécies e classes de ações da companhia
Caso aprovada, a Conversão de Ações fará com que a quantidade de ações da Companhia com
direito a voto seja aumentado, diluindo o poder de voto dos atuais detentores de ações ordinárias
da Companhia.
Por outro lado, com a extinção da preferência ao receb imento de dividendos, todas as ações de
emissão da Companhia participarão em igualdade de condições da distribuiç ão de dividendos
pela Companhia.
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ANEXO II
INFORMAÇÕES EXIGIDAS EM DECORRÊNCIA DO DIREITO DE RECESSO
(Anexo 20 da Instrução CVM 481/09)
1.

Descrever o evento que deu ou dará ensejo ao recesso e seu fundamento jurídico

A extinção, decorrente da Conversão de Ações (caso aprovada), das vantagens atribuídas às ações
preferenciais de emissão da Companhia, nos termos dos artigos 136, inciso II, e 137, inciso I, da
Lei das S.A.
2.

Informar as ações e classes às quais se aplica o recesso

O direito de recesso poderá ser exercido pelos acionistas detentores de ações preferenciais da
Companhia que dissentirem da deliberação que aprovar a proposta de Conversão de Ações.
3. Informar a data da primeira publicação do edital de convocação da assembleia, bem como
a data da comunicação do fato relevante referente à deliberação que deu ou dará ensejo ao
recesso
No dia 13 de novembro de 2018 foi publicado fato relevante da Companhia informando sobre a
aprovação da proposta de Conversão de Ações pelo Conselho de Administração da Companhia.
A primeira publicação do edital de convocação da AGESP será realizada no dia 20 de novembro
de 2018 no jornal Tribuna do Norte, e no jornal Valor Econômico de São Paulo/SP, e no Diário
Oficial do Estado do Rio Grande do Norte.
4. Informar o prazo para exercício do direito de recesso e a data que será considerada para
efeito da determinação dos titulares das ações que poderão exercer o direito de recesso
Poderão exercer o direito de recesso os acionistas que sejam detentores de ações preferenciais de
emissão da Companhia no final do pregão do dia 12 de novembro de 2018, dia imediatamente
anterior à data de divulgação do fato r elevante informando sobre a aprovação da proposta de
Conversão de Ações pelo Conselho de Administração da Companhia, e que votarem contra ou
abstiverem-se da deliberação que aprovar a Conversão de Ações na AGESP.
Caso a Conversão de Ações seja aprovada na AGESP e na Assembleia Geral Extraordinária a ser
realizada na mesma data, o acionista titular de ações preferenciais que dissentir da deliberação
que aprovar a Conversão de Ações terá o prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação da ata
da AGESP para exercer seu direito de retirada, nos termos do artigo 137, inciso IV e V, da Lei das
S.A., em relação a todas ou parte das ações preferenciais de que o acionista seja,
comprovadamente, titular ininterruptamente desde o fechamento do pregão do dia 12 de
novembro de 2018 até a data do efetivo exercício do direito de retirada. Decairá o direito do
acionista que não exercer seu direito de retirada no prazo acima, nos termos do disposto no artigo
137, §4º, da Lei das S.A.
5. Informar o valor do reembolso por ação ou, caso não seja possível determiná -lo
previamente, a estimativa da administração acerca desse valor
O valor de reembolso por ação será R$63,64.
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6.

Informar a forma de cálculo do valor do reembolso

O valor de reembolso por ação foi calculado dividindo-se (i) o valor do patrimônio líquido da
Companhia constante no seu balanço patrimonial com data-base de 31 de dezembro de 2017,
último balanço aprovado pela Assembleia Geral da Companhia, pelo (ii) total de ações da
Companhia, excluindo-se as ações em tesouraria (i.e. 62.400.000 ações).
7.

Informar se os acionistas terão direito de solicitar o levantamento de balanço especial

Nos termos do artigo 45, §2º, da Lei das S.A., será facultado ao acionista que exercer seu direito
de recesso solicitar, juntamente com o reembolso, o levantamento de balanço especial para fins
de determinação do valor do reembolso, visto que a AGESP será realizada mais de 60 (sessenta)
dias após a data do balanço referido no item 6 acima. Nesse caso, a Companhia pagará
imediatamente 80% (oitenta por cento) do valor de reembolso calculado com base no último
balanço e, levantado o balanço especial, pagará o saldo no prazo de 120 (cento e vinte) dias a
contar da data da deliberação da AGESP.
8. Caso o valor do reembolso seja determinado mediante avaliação, listar os peritos ou
empresas especializadas recomendadas pela administração
Não aplicável.
9. Na hipótese de incorporação, incorporação de ações ou fusão envolvendo sociedades
controladora e controlada ou sob o controle comum:
Não aplicável.
10. Informar o valor patrimonial de cada ação apurado de acordo com último balanço
aprovado
R$63,64.
11. Informar a cotação de cada classe ou espécie de ações às quais se aplica o recesso nos
mercados em que são negociadas, identificando:
i.

Cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos

Ações ordinárias
R$
Mínima
Média
Máxima

2017
55,92
106,20
164,21

2016
34,13
55,94
76,32

2015
42,53
58,27
74,42

2017
55,31
103,11
180,61

2016
30,82
52,49
61,86

2015
38,06
54,28
74,25

Ações preferenciais
R$
Mínima
Média
Máxima
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ii.

Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos

Ações ordinárias
R$
Mínima
Média
Máxima

2018
2T
90,20
118,36
143,92

1T
146,19
153,32
158,33

2017
4T
138,12
150,34
164,21

3T
91,87
116,90
151,12

2016

2T
75,54
89,86
102,61

1T
55,92
68,95
76,81

4T
53,48
61,37
70,87

3T
53,62
67,26
76,32

Ações preferenciais
R$
Mínima
Média
Máxima

2018
2T
81,14
99,30
120,55

1T
123,01
138,05
150,13

2017
4T
127,40
153,24
180,61

3T
97,55
115,31
142,48

2016

2T
63,89
84,76
111,60

1T
55,31
60,53
65,92

4T
50,26
55,45
59,83

3T
53,16
58,26
61,86

iii. Cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses
Ações ordinárias
R$
Mínima
Média
Máxima

Out/18
102,00
122,36
133,00

Set/18
95,46
101,91
106,51

Ago/18
97,55
103,52
109,49

Jul/18
90,53
95,69
102,38

Jun/18
90,20
97,10
109,74

Mai/18
106,45
119,06
133,84

Set/18
83,50
86,70
91,95

Ago/18
87,48
90,91
95,63

Jul/18
76,05
83,54
91,36

Jun/18
81,14
85,85
95,15

Mai/18
92,34
100,63
110,28

Ações preferenciais
R$
Mínima
Média
Máxima
iv.

Out/18
85,00
103,44
117,95

Cotação média nos últimos 90 (noventa) dias

Ações ordinárias
R$ 116,70
Ações preferenciais
R$ 100,89
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