BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.
CNPJ/MF n° 13.574.594/0001-96
Companhia Aberta

AVISO AOS ACIONISTAS

BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao disposto
no artigo 30 da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM
480”), vem prestar aos seus acionistas as informações exigidas pelo artigo 5º, do Anexo 30-XXXII, da
Instrução CVM 480, conforme segue:
Em reunião realizada em 28 de agosto de 2018, o Conselho de Administração da Companhia aprovou
o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado e sem alteração do
Estatuto Social da Companhia, em decorrência do exercício de opções de compra de ações no âmbito
do: (i) Primeiro Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado pela Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia de 7 de julho de 2014, conforme aditado em 22 de junho de 2017
(“Primeiro Plano”); (ii) Segundo Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado pela
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de 22 de junho de 2017, conforme aditado em 9 de
outubro de 2017 (“Segundo Plano”); e (iii) Terceiro Plano de Opção de Compra de Ações da
Companhia, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de 22 de junho de 2017
(“Terceiro Plano”).
O valor do aumento aprovado foi de R$ 2.396.342,93 (dois milhões, trezentos e noventa e seis mil,
trezentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos), passando o capital social da Companhia
de R$ 895.836.256,00 (oitocentos e noventa e cinco milhões, oitocentos e trinta e seis mil, duzentos e
cinquenta e seis reais) para R$ 898.232.598,93 (oitocentos e noventa e oito milhões, duzentos e trinta
e dois mil, quinhentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos).
Em decorrência do aumento do capital social da Companhia, foram emitidas 247.652 (duzentas e
quarenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e duas) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal da Companhia, sendo: (i) no âmbito do Primeiro Plano, 194.350 (cento e noventa e quatro mil,
trezentas e cinquenta) novas ações ordinárias ao preço de emissão de R$ 9,56 (nove reais e cinquenta
e seis centavos) por ação; (ii) no âmbito do Segundo Plano, 5.251 (cinco mil duzentas e cinquenta e
uma) novas ações ordinárias ao preço de emissão de R$ 6,99 (seis reais e noventa e nove centavos)
por ação; e (iii) no âmbito do Terceiro Plano, 48.051 (quarenta e oito mil e cinquenta e uma) novas
ações ordinárias ao preço de emissão de R$ 10,44 (dez reais e quarenta e quatro centavos) por ação.
O aumento do capital social da Companhia acima mencionado deverá ser integralizado até o dia 27 de
setembro de 2018.
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As novas ações ordinárias terão os mesmos direitos das ações ordinárias atualmente emitidas e farão
jus ao recebimento integral de dividendos ou juros sobre capital próprio que vierem a ser declarados
pela Companhia a partir da data da aprovação do aumento de capital.
Tendo em vista que a Companhia obteve o seu registro de companhia aberta em 14 de dezembro de
2017, com o início das negociações de suas ações na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão em 18 de
dezembro de 2017, as informações serão consideradas a partir desta data e, portanto, quanto à
divulgação, pela Companhia, da cotação mínima, média e máxima de suas ações de cada ano nos
últimos 3 anos (artigo 5º, inciso V, “a”, do Anexo 30-XXXII, da Instrução CVM 480), a Companhia divulga
somente referente ao ano de 2017, conforme abaixo:
Cotação (R$)

2017

Mínima

17,16

Média

17,37

Máxima

17,65

No mesmo sentido, a divulgação da cotação mínima, média e máxima das ações da Companhia de
cada trimestre nos últimos 2 anos (artigo 5º, inciso V, “b”, do Anexo 30-XXXII, da Instrução CVM 480),
só é possível para o último trimestre de 2017 e para os dois primeiros trimestres do ano de 2018,
conforme abaixo:
Cotação (R$)

2T18

1T18

4T17

Mínima

15,30

16,00

17,16

Média

16,08

17,08

17,37

Máxima

17,15

18,00

17,65

A cotação mínima, média e máxima das ações da Companhia nos últimos 6 meses foram de:
Cotação (R$)

ago/18

jul/18

jun/18

mai/18

abr/18

mar/18

Mínima

14,37

14,33

15,70

15,74

15,30

16,00

Média

14,91

15,35

16,27

16,27

15,70

16,85

Máxima

15,70

16,19

17,15

17,00

16,14

17,80

A cotação média das ações da Companhia nos últimos 90 dias foi de R$15,33 (quinze reais e trinta e
três centavos).
O percentual de diluição potencial resultante da emissão é de 0,11129135%.

Barueri, 06 de setembro de 2018.
Clayton de Souza Malheiros
Diretor de Relações com Investidores
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