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COMUNICADO AO MERCADO 

 

A MINUPAR PARTICIPAÇÕES S/A (“Minupar” ou “Companhia”), em atendimento 
ao disposto Parágrafo 6º do Artigo 12 da Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, 
comunica aos acionistas que, em 02 de dezembro de 2019, recebeu do SR. JOSÉ 
OSWALDO MORALES JÚNIOR (“Acionista”), inscrito no CPF nº 066.016.438-82, a 
informação de que realizou aquisição de participação acionária relevante por intermédio 
da NOVINVEST CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com a qual passou a deter 
5,72% das ações do Capital Social da Companhia, que representam 406 mil ações 
ordinárias. 

O Acionista informou ainda, em nome de um grupo de pessoas representando um 
mesmo interesse, que a Sra. HELENICE HONORIO MORALES, sua progenitora, possui 91 
mil ações ordinárias de emissão da Companhia, equivalente a 1,28% do Capital Social 
desta; a Sra. ANA CRISTINA RIBEIRO MORALES, sua progenitora, possui 55 mil ações 
ordinárias de emissão da Companhia, equivalente a 0,77% do Capital Social desta; a sua 
filha MARIA ANTONIA RIBEIRO MORALES possui 18 mil ações ordinárias de emissão da 
Companhia, equivalente a 0,25% do Capital Social desta; sua filha MARIA CLARA RIBEIRO 
MORALES possui 18 mil ações ordinárias de emissão da Companhia, equivalente a 0,25% 
do Capital Social desta; a sua filha MARIA BEATRIZ RIBEIRO MORALES possui 18 mil ações 
ordinárias de emissão da Companhia, equivalente a 0,25% do Capital Social desta; a 
NOVINVEST CVM LTDA., sociedade corretora de valores mobiliários na qual o Acionista 
exerce o cargo de Diretor Presidente, possui 191 mil ações ordinárias de emissão da 
Companhia, equivalente a 2,69% do Capital Social desta; e a J.O.M. PARTICIPAÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., sociedade por cotas de responsabilidade 
limitada empresarial que o Acionista detém o controle, possui 225 mil ações ordinárias de 
emissão da Companhia, equivalente a 3,17% do Capital Social desta.  

O Acionista declarou que a aquisição das ações tem objetivo de investimento 
minoritário, sendo que não tem o condão de alterar a composição do Controle ou a 
estrutura administrativa da Minupar. 

A Companhia informa que a via original do comunicado permanecerá arquivada 
em sua sede. 
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