
 

 

INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION 

OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA TARPON 

INVESTIMENTOS S.A. 

 

Preço de registro da oferta de venda: R$ 1,09 por ação ordinária; 

Motivo da OPA: Cancelamento de Registro; 

Medidas complementares à Oferta: Caso seja verificada a adesão mínima necessária para o 

Cancelamento de Registro (2/3 das Ações em Circulação, conforme Art. 22 da instrução CVM 361), 

que será computada às 17h30 do dia anterior à Data do Leilão, a Companhia divulgará por meio de 

Fato Relevante, a Redução de Capital no valor de R$ 33.388.030,79. O ativo passará a ser negociado 

Ex-Redução de Capital a partir da Data do Leilão, de forma que o preço da OPA será reduzido em 

R$ 0,743694 por ação. 

Novo preço da OPA: Conforme detalhado no item 6.5.4. do edital, as ofertas de venda consideradas 

irrevogáveis e irretratáveis a partir das 17h30min do dia útil anterior à Data do Leilão, serão 

canceladas no processamento noturno devido à aplicação do provento, e serão reinseridas pela B3 

na Data do Leilão, ao novo preço de R$ 0,35 por ação na condição ex-direito; 

Liquidação da OPA: Será liquidado pelo módulo bruto em D+4, mesma data em que os acionistas 
receberão também o valor de R$ 0,743694 por ação em função da redução do capital. 

 
Total de ações objeto: 16.988.958 (dezesseis milhões, novecentas e oitenta e oito mil, novecentas 

e cinquenta e oito) ações ordinárias; 

Data do leilão: 18/06/2019, às 10h30; 

Prazo para habilitação dos interessados: 17/06/2019, até 12h00;  

Prazo para registro das ofertas: 17/06/2019, até 16h00; 

Bloqueio das ações: Até as 16h00 do dia útil anterior à Data do Leilão, as Sociedades Corretoras 

representantes dos Acionistas Habilitados deverão registrar as ofertas de venda no sistema 

eletrônico de negociação da B3 e transferir as Ações Objeto da Oferta conforme abaixo: 

I. Carteira 7105-6, para os casos de Acionistas titulares de Ações em Circulação; e 

II. Carteira 7104-8, para os casos de Acionistas que não sejam titulares de Ações em 

Circulação.  

As Ações mantidas na carteira 7104-8 não serão, de qualquer forma, computadas para fins do 

quórum regulatório para Cancelamento de Registro da companhia; 

Código para registro das ofertas: TRPN3L; 

Instituição Intermediária do ofertante: Credit Suisse (Brasil) S.A. CTVM 

Publicação do edital na imprensa: Diário Oficial Empresarial de São Paulo, em 18/05/2019. 

 

 

A íntegra do edital está disponível no site http://www.b3.com.br/. 
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