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Companhia Aberta
AVISO AOS ACIONISTAS
A M&G Poliéster S.A. (“M&G Poliéster” ou “Companhia”) vem informar, em
complementação aos Fatos Relevantes divulgados em 01.07.2013 e
19.07.2013 e ao Comunicado ao Mercado divulgado em 15.08.2013, que se
encerrou, no dia 13.09.2013, o prazo para o exercício do direito de recesso
pelos acionistas dissidentes das deliberações aprovadas na Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 19.07.2013 (“AGE”), no âmbito da operação de
cisão parcial da Companhia aprovada em tal AGE (“Operação” ou “Cisão
Parcial”), relativas à (i) modificação do objeto social da Companhia, na forma
da alínea “a” do inciso III do artigo 137 da Lei das S.A.; e (ii) não abertura de
capital da M&G Fibras Holding S.A. (“M&G Fibras”), na forma dos §§ 3º e 4º do
artigo 223 da Lei das S.A..
O direito de recesso foi exercido por acionistas titulares de 101.000 (cento e
uma mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da
Companhia, em decorrência da mudança do seu objeto social.
O valor de reembolso devido aos acionistas que exerceram o direito de recesso
corresponde a R$0,02 (dois centavos) por ação, conforme consta do balanço
patrimonial da Companhia referente a 31.12.2012.
A administração da M&G Poliéster comunica que não utilizará a prerrogativa de
convocar assembleia geral para o fim de reconsiderar as deliberações tomadas
na AGE, nos termos do artigo 137, § 3º, da Lei das S.A..
O pagamento do valor de reembolso devido aos acionistas que exerceram o
direito de recesso será efetuado em 30.09.2013.
Em virtude da Cisão Parcial, será atribuída 1 (uma) ação ordinária de emissão
da M&G Fibras para cada ação ordinária de emissão da Companhia
atualmente detida.

As ações de emissão da Companhia serão negociadas com direito ao
recebimento de ações de emissão da M&G Fibras até 20.09.2013, sendo que a
partir de 23.09.2013, as ações de emissão da Companhia passam a ser
negociadas ex-cisão parcial em ações da M&G Fibras.
São Paulo, 19 de setembro de 2013.
José Veiga Veiga
Diretor Presidente
Diretor de Relações com Investidores

