WETZEL S.A.
CNPJ/MF Nº 84.683.671/0001-94
NIRE 42 3 0002528-3
COMPANHIA ABERTA – CVM N° 1199-1

AVISO AOS ACIONISTAS
GRUPAMENTO DE AÇÕES

WETZEL S.A., companhia aberta com sede na Cidade de Joinville,
Estado de Santa Catarina, na Rua Dona Francisca, 8300, Bloco H, Perini
Business Park, Distrito Industrial, com seus atos constitutivos arquivados na
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE 42 3 0002528-3,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 84.683.671/0001-94 (“Companhia”), em
observância ao disposto no art. 157, § 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e na Instrução Normativa da
Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme
alterada (“IN nº 358/02”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em
geral o que segue:
A assembleia geral extraordinária da Companhia, realizada em 10 de setembro
de 2015, aprovou o grupamento da totalidade das 20.580.036 (vinte milhões e
quinhentas e oitenta mil e trinta e seis) ações de emissão da Companhia,
sendo 6.860.012 (seis milhões e oitocentas e sessenta mil e doze) ações
ordinárias escriturais e 13.720.024 (treze milhões e setecentas e vinte mil e
vinte e quatro) ações preferenciais escriturais, todas sem valor nominal,
negociadas na BM&FBOVESPA sob o código “MWET3” e “MWET4”, na
proporção de 10 (dez) ações para formar 1 (uma) ação, sem modificação no
capital social, nos termos do art. 12 da Lei das Sociedades por Ações.
O grupamento objetivou alçar a cotação das ações de emissão da Companhia a
um patamar que atenda às novas regras de registro de emissores da
BM&FBOVESPA.
A sua operacionalização será efetivada pela administração da Companhia de
modo a não alterar a participação proporcional dos acionistas no capital social
e não afetará os direitos e vantagens, patrimoniais ou políticos, das ações de
emissão a Companhia.
Nesse sentido, a acionista controladora da Companhia, CWS Participações
S.A., doará, direta ou indiretamente, as frações de ações necessárias para que
cada acionista da Companhia receba a fração necessária para garantir a
titularidade do próximo número inteiro de ações após a aplicação do fator de
grupamento aprovado.
O capital social da Companhia permanece no montante de R$ 47.147.375,02
(quarenta e sete milhões cento e quarenta e sete mil trezentos e setenta e
cinco reais e dois centavos), mas passará a ser dividido em 2.058.003 (dois
milhões e cinquenta e oito mil e três) ações de emissão da Companhia, sendo
686.001 (seiscentas e oitenta e seis mil e uma) ações ordinárias escriturais e

1.372.002 (um milhão e trezentas e setenta e duas mil e duas) ações
preferenciais escriturais, todas sem valor nominal.
As ações da Companhia passarão a ser negociadas exclusivamente grupadas a
partir do dia 11 de setembro de 2015 (inclusive).
Joinville, 10 de setembro de 2015.
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