AVISO AOS ACIONISTAS
AUMENTO DE CAPITAL
Resultado Final do Aumento de Capital
HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF n.º 49.263.189/0001-02
NIRE 35.300.340.337 | Código CVM n.º 20877
Mogi das Cruzes, 13 de dezembro de 2017 – A Helbor Empreendimentos S.A., sociedade por
ações, com sede na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Vereador
Narciso Yague Guimarães, 1.145, 15º andar, Jardim Armênia, Helbor Concept – Edifício
Corporate, cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, CEP 08780-500, com seus atos
constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE
35.300.340.337, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 49.263.189/0001-02 registrada na Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria “A”, sob o código 20877, com
suas ações negociadas no Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) sob o código
HBOR3 (“Companhia”), incorporadora residencial e comercial com presença em 10 estados e no
Distrito Federal, abrangendo 28 cidades brasileiras, vem pelo presente, dando continuidade às
informações constantes no aviso aos acionistas divulgado em 10 de outubro de 2017 (“Aviso aos
Acionistas”), comunicar aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral o quanto segue:
1.
Aumento de capital: O Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada
em 10 de outubro de 2017, aprovou o aumento do capital social, dentro do limite do capital
autorizado, no valor de até R$ 280.000.000,00 (duzentos e oitenta milhões de reais), com a
subscrição particular de até 140.000.000 (cento e quarenta milhões) novas ações ordinárias,
todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 2,00 por ação
(dois reais), a serem integralizadas em moeda corrente nacional (“Aumento de Capital”).
2.
Resultado final do aumento de capital: No âmbito do Aumento de Capital, foi subscrito
um total de 132.031.113 (cento e trinta e dois milhões, trinta e uma mil, cento e treze) ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, no valor
total de R$ 264.062.226,00 (duzentos e sessenta e quatro milhões, sessenta e dois mil, trezentos
e duzentos e vinte e seis reais), correspondentes a 94,30794% das ações disponíveis para
subscrição no âmbito do Aumento de Capital
3.
Retratação: Os acionistas que condicionaram a subscrição total ou parcial do Aumento
de Capital no ato da subscrição, nos termos do aviso aos acionistas divulgado pela Companhia
em 10 de outubro de 2017, receberão de volta os recursos pagos pelas ações subscritas que
foram objeto da retratação. O total de ações retratadas apurado foi de 565.081 (quinhentas e
sessenta e cinco mil e oitenta e uma) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
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nominal de emissão da Companhia, no valor total de R$ 1.130.162,00 (um milhão, cento e trinta
mil cento e sessenta e dois reais). O crédito referente às retratações será efetuado em 20 de
dezembro de 2017 aos acionistas custodiados no Banco Bradesco S.A. e na B3, que repassará os
valores por meio de seus agentes de custódia.

4.
Homologação do Aumento de Capital: Será realizada, oportunamente, reunião do
Conselho de Administração para homologar o Aumento de Capital, dento do capital autorizado,
sem a necessidade de reforma ou alteração do estatuto social da Companhia.
5.
Crédito das ações subscritas: As ações subscritas serão emitidas e creditadas em nome
dos subscritores em até 4 (quatro) dias úteis após a homologação do Aumento de Capital pelo
Conselho de Administração da Companhia.
6.
Informações adicionais: Informações adicionais sobre o Aumento de Capital poderão
ser obtidas no site da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br) ou no Departamento de
Relações com Investidores da Companhia, por meio do endereço eletrônico (e-mail)
ri@helbor.com.br.
Mogi das Cruzes, 13 de dezembro de 2017.
Roberval Lanera Toffoli
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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