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ANEXO 30-XXXII  
 

Comunicação sobre aumento de capital deliberado pelo Conselho de Administração em 
reunião realizada em 27 de dezembro de 2019  

 

BRQ Soluções em Informática S.A. (“Companhia”), comunica aos seus acionistas e ao 
mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 
27 de dezembro de 2019, aprovou o aumento do capital social, dentro do limite do capital 
autorizado, nos termos do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, em função do exercício 
de opções de compra de ações. 
 
Apresentamos a seguir as informações relativas ao referido aumento de capital da Companhia, 
nos termos do Anexo 30-XXXII à Instrução CVM 480/09: 
 

I - Data da assembleia geral de acionistas em que o plano de opção foi aprovado: 
 

O Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia foi aprovado em Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária realizada em 02 de setembro de 2011 e com retificações em 
Assembleias realizadas em 29 de abril de 2015 e 18 de abril de 2019. 
 

II -  Valor do aumento de capital e do novo capital social: 
 

O valor total do capital autorizado foi de R$ 1.427.522,82 (um milhão, quatrocentos e vinte 
e sete mil, quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos), conforme detalhamento 
abaixo: 

 Capital Social Integralizado: R$ 1.065.646,38 (um milhão, sessenta e cinco mil, 
seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos); 

 Capital Social a Integralizar: R$ 361.876,44 (trezentos e sessenta e um mil, 
oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) -  decorrente de futura 
aquisição das ações com permanência em tesouraria, a fim de atender ao exercício das 
opções de ações nos termos do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações. 

 

Em consequência do aumento ora aprovado, o novo capital social integralizado da 
Companhia, passará a ser de R$ 55.914.639,68 (cinquenta e cinco milhões, novecentos e 
quatorze mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos). 
  



 
 

III -  Número de ações emitidas de cada espécie e classe: 
 

Foram emitidas 2.461.385 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor 
nominal. 
 

Número Total de Ações: 133.186.083 ações ordinárias (132.514.910 ações + 671.173 ações 
em tesouraria). 
 

IV - Preço de emissão das novas ações: 
 

As novas ações foram emitidas ao preço de emissão de R$ 0,69 por ação. 
 
V - Cotação de cada uma das espécies e classes de ações do emissor nos mercados em que 
são negociadas: 
 

N/A 
 
VI - Percentual de diluição potencial resultante da emissão: 
 

N/A 
 

São Paulo, 03 de março de 2020. 
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