HAGA S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
COMPANHIA ABERTA
CNPJ 30.540.991/0001-66
AVISO AOS ACIONISTAS. GRUPAMENTO DE AÇÕES. Comunicamos aos Senhores acionistas, em
complementação à informação divulgada através de “Fato Relevante” publicado em 17 de março de
2009, que as Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária da Haga S.A. Indústria e Comércio, realizada em 30 de abril de 2009, aprovaram a proposta de grupamento da totalidade das ações representativas do capital social da Companhia, nos termos do art. 12 da Lei 6.404/76, nas seguintes condições:
I. Foi deliberado o grupamento da totalidade das ações representativas do capital social da Companhia
na proporção de 100 (cem) ações de cada espécie, para 01 (uma) ação da respectiva espécie, passando o capital social a ser representado por 11.900.000 (Onze milhões e novecentas mil) ações escriturais nominativas, sem valor nominal, sendo 3.966.667 (três milhões novecentas e sessenta e seis mil
seiscentas e sessenta e sete) ações ordinárias e 7.933.333 (sete milhões novecentas e trinta e três mil
trezentas e trinta e três) ações preferenciais; II. O grupamento não implicará em alteração do atual capital social da Companhia e as novas ações originadas a partir do grupamento conferirão a seus detentores direitos idênticos aos atualmente garantidos pelo Estatuto Social da Companhia à respectiva espécie da ação; III. O grupamento tem por objetivo: (a) ajustar o valor unitário da cotação das ações a um
patamar mais adequado do ponto de vista do mercado, uma vez que a cotação de Reais por ação confere maior visibilidade em relação à cotação por lote de 1.000 (mil) ações; (b) uniformizar a base de
cotação das ações no mercado nacional, atendendo a uma iniciativa da própria BOVESPA; (c) reduzir
as possibilidades de erros de informações; IV. Os acionistas poderão no período compreendido entre
os dias 18 de maio de 2009 e 17 de junho de 2009, a seu livre e exclusivo critério, ajustar suas posições
de ações, por espécie, em lotes múltiplos de 100 (cem) ações, de modo que suas ações não gerem
frações após o processo de grupamento, mediante negociação privada, por intermédio de sociedades
corretoras de sua livre escolha, autorizadas a operar pela BOVESPA; V. A partir do dia 18 de junho de
2009, as ações representativas do capital social da Companhia passarão a ser negociadas exclusivamente grupadas e cotadas unitariamente em Reais (R$) por ação; VI. Em 01 de Julho de 2009 o
somatório das frações das ações resultantes do grupamento será vendido em leilão na BOVESPA. As
frações de ações serão debitadas das posições dos acionistas, previamente à realização do leilão,
sendo os valores resultantes da venda disponibilizados no dia 15 de Julho de 2009, proporcionalmente
em nome de cada acionista titular da fração, da seguinte forma: a. Os acionistas cujas ações se encontrem depositadas no Banco Itaú S.A., que tenham cadastro atualizado e que mantenham contas-correntes ativas nessa instituição, terão os valores creditados nas respectivas contas-correntes; b. Os
acionistas cujas ações se encontrem depositadas no Banco Itaú S.A., que tenham cadastro atualizado
e que não mantenham contas-correntes ativas nessa instituição, deverão comparecer munidos de documento de identidade, do cartão de inscrição no CPF/MF e de comprovante de residência, a qualquer
agência do Banco Itaú S.A. para receber os respectivos valores; c. Os acionistas cujas ações se encontrem depositadas no Banco Itaú S.A., que não tenham cadastro atualizado e que não mantenham contas-correntes ativas nessa instituição, deverão comparecer munidos de documento de identidade, do
cartão de inscrição no CPF/MF e de comprovante de residência, a qualquer agência do Banco do Itaú
S.A. para receber os respectivos valores; d. O valor correspondente à venda de ações de acionistas,
cujas ações encontram-se custodiadas na CBLC – Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia será
creditado diretamente àquela companhia, que se encarregará de repassá-lo aos Acionistas através dos
Agentes de Custódia; e. Para os acionistas cujas ações encontram-se bloqueadas, com o cadastro
desatualizado, ou por qualquer outro motivo não tenham realizado o seu direito sobre estas, o valor
ficará mantido à disposição do respectivo acionista, no Banco Itaú S.A., para pagamento mediante o
cumprimento das obrigações legais pertinentes. Nova Friburgo, 15 de maio de 2009. José Luiz Abicalil
- Diretor de Relações com Investidores.

