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FATO RELEVANTE  

 

Resultado do Leilão da OPA de Saída do Nível 2 

 

O Banco Indusval S.A. ("Voiter” ou “Companhia”) (B3: IDVL4 e IDVL3), em cumprimento 

ao disposto na Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e, em 

complemento aos Fatos Relevantes divulgados entre 27.12.2019 e 19.11.2020, no âmbito 

da oferta pública para aquisição de ações de emissão da Companhia visando à saída do 

segmento de listagem da B3 S.A. –Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) denominado Nível 2, lançada 

por seu acionista controlador (“OPA”), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em 

geral que, nesta data, foi realizado o leilão da OPA. 

 

Os resultados do leilão indicam que foram adquiridas 5.348.685 (cinco milhões, trezentos e 

quarenta e oito mil e seiscentas e oitenta e cinto) ações de emissão da Companhia por seu 

acionista controlador, sendo 4.099.371 (quatro milhões, noventa e nove mil e trezentos e 

setenta e uma) ações ordinárias e 1.249.314 (um milhão, duzentos e quarenta e nove mil 

e trezentas e quatorze) ações preferenciais, equivalente a 5,20% do capital social da 

Companhia, ao preço de R$ 2,78 (dois reais e setenta e oito centavos) por ação. 

 

Após a liquidação, que irá ocorrer no dia 14 de dezembro de 2020, o acionista controlador 

passará a ser titular de 79.478.347 (setenta e nove milhões, quatrocentos e setenta e oito 

mil e trezentos e quarenta e sete) ações de emissão da Companhia, o que representa 

aproximadamente 77,30% do seu capital social. 

 

Assim, considerando o atendimento ao item 11.1 e seguintes do Regulamento de Listagem 

do Nível 2 de Governança Corporativa da B3, houve a saída da Companhia do Nível 2. Os 

acionistas que não alienaram suas ações no leilão poderão negociá-las no ambiente do 

segmento básico de negociação da B3 até a data da migração da base acionária da 

Companhia para a companhia que incorporará a totalidade das ações de emissão da 

Companhia (NK 031 Empreendimentos e Participações S.A.), a ser informada por meio de 

novo fato relevante a ser oportunamente divulgado. 

 

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre os próximos 

desdobramentos relacionados ao tema. 

 

 

São Paulo, 10 de dezembro de 2020 

 

 

CARLOS ANDRE HERMESINDO DA SILVA 

Diretor de Relações com Investidores 
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