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GUIA PRÁTICO SOBRE SUBSCRIÇÃO
Este material visa auxiliar nossos clientes a respeito de direitos de subscrição, sobras de subscrição e bônus
de subscrição com informações sobre o que é o evento, qual a sua finalidade e como exercê-los.

O QUE É DIREITO DE SUBSCRIÇÃO?
O direito de subscrição é um evento que dá ao já acionista de uma empresa o direito preferencial na
compra de novas ações, proporcionais à sua posição existente. Isso quer dizer que, quando uma empresa listada
deseja aumentar o seu capital, ela emite novas ações, de acordo com a proporção de ações que os acionistas já
possuem, a um preço comumente mais vantajoso que o praticado no mercado no momento do lançamento do
evento.
Desta forma, é estipulado um período no qual o acionista pode exercer o seu direito, se for do desejo dele.
Passado este período, o direito expira e deixa de existir, não permitindo ao cliente executar essa oferta. Vale ressaltar
que o direito não é uma obrigação do acionista. Ele pode exercer se for do interesse dele e, dentro da quantidade
disponível a ele, o quanto quiser.
Esse evento também ocorre para fundos imobiliários e o processo é exatamente o mesmo.

COMO FUNCIONA O DIREITO DE SUBSCRIÇÃO?
Conforme falado acima, os acionistas de uma empresa recebem após uma determinada data (data ex),
divulgada no evento, o direito preferencial de subscrever as ações, ou seja, direito de comprar novas ações a um
determinado preço que pode ser menor que a negociado no mercado. Desta forma, o acionista consegue manter o
mesmo nível de participação que tinha antes do da emissão de novas ações.
Após a liquidação do exercício, o direito passa a ser um recibo e posteriormente uma ação na carteira do
acionista. Todo esse processo pode ser acompanhado no calendário de evento, divulgado no Fato Relevante.

Caso o cliente compre a ação da companhia após a data corte para acionistas, ele não receberá o direito.

Há também a possibilidade do investidor comprar um direito de subscrição ou para r aumentar sua
participação na empresa por um preço menor, ou para se tornar acionista da empresa. Para isso, basta o investidor
procurar pelo código do direito, comprar e se atentar as datas do calendário do evento.

Lembrando: caso o cliente tenha adquirido o direito e não tenha exercido o mesmo, ele terá perdas do
valor investido. Isto porque, após a data limite para exercer, o direito expirará e deixará de existir. Por isso, é muito
importante se atentar ao calendário do evento.

O QUE SÃO SOBRAS DE SUBSCRIÇÃO?
Após o período estipulado para os acionistas exercerem seus direitos, a empresa poderá não ter atingido a
capitalização idealizada, visto que alguns acionistas não exerceram seus direitos. Nestes casos, a empresa volta a
oferecer esses direitos chamados de sobras de subscrição aos acionistas que subscreveram anteriormente e
manifestaram interesse nas sobras.
Essa “2ª rodada” de ofertas é uma maneira de atingir a capitalização desejada e permitir aos acionistas, que
tiveram interesse na 1ª rodada, que aumentem sua participação acionária na empresa.
Importante ressaltar que caso o cliente tenha interesse nas sobras de subscrição, ele informe a corretora,
no momento de subscrição da 1ª rodada. Apesar disso, não é garantia que haja sobras nos eventos de direitos de
subscrição.

O QUE SÃO BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO?
Os Bônus de Subscrição são parecidos com os direitos de subscrição, pois oferece ao acionista da empresa
a oportunidade de comprarem novas ações por preços menores que os de mercado. A grande diferença entre os 2

eventos se dá no fato que os bônus de subscrição são títulos emitidos pelas empresas no mercado, a fim de buscarem
maior capitalização.
Isso quer dizer que os bônus de subscrição são sempre negociados no mercado e não são dados aos já
acionistas da empresa, ao contrário dos direitos de subscrição.

INFORMAÇÕES RELEVANTES
Sempre que há a ocorrência de um evento de subscrição, ela é comunicada à B3, de modo que todas as
informações sobre a companhia, fato relevante e calendário do evento podem ser encontrados no site da B3.
Abaixo, você encontra compilado os próximos eventos. Atenção às datas!

Legenda:
•

Tipo do evento (Evento)

•

Nome da companhia/fundo em questão (Nome da Empresa)

•

Código do Ativo (Ativo)

•

Código do Direito (Direito)

•

Preço cobrado para exercer o seu direito (Preço de Exercício)

•

Data de corte dos acionistas (Data Ex)

•

Caso o direito seja negociado em bolsa, a data do início de sua negociação (Início da
negociação dos direitos)

•

Caso o direito seja negociado em bolsa, a data final de sua negociação (Fim da negociação dos
direitos)

Evento

•

O último dia possível para exercer o seu direito de subscrição (Data limite para subscrever)

•

Data em que o direito será liquidado (Data de Liquidação)

Nome da Empresa

FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL
FUNDO DE CRI
HEDGE TOP FOFII 3 FDO INV
Subscrição
IMOB
Sobras de KINEA SECURITIES FDO. DE INV.
Subscrição IMOB. - FII
Bônus de
MINERVA S.A.
Subscrição

Subscrição

Ativo

Direito

Preço de Exercício

Data Ex

Início da
negociação dos
direitos

Fim da negociação Data limite para
Data de liquidação
dos direitos
subscrever

FEXC11

FEXC12

R$

92,67

19/04/2021

26/04/2021

04/05/2021

06/05/2021

07/05/2021

HFOF11

HFOF12

R$

98,59

23/04/2021

-

-

06/05/2021

07/05/2021

KNCS11

KNCS12

R$

98,24

05/05/2021

19/04/2021

28/04/2021

10/05/2021

11/05/2021

BEEF11

-

R$

5,39

27/04/2021

-

-

11/05/2021

18/05/2021

HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO
DE INVESTIMENTO IMOBI

HSAF11

HSAF12

R$

96,84

29/04/2021

-

-

12/05/2021

13/05/2021

TERRA SANTA AGRO S/A

TESA12

-

R$

11,94

03/05/2021

-

-

13/05/2021

14/05/2021

TAURUS ARMAS S/A

TASA13

-

R$

5,00

04/05/2021

-

-

14/05/2021

17/05/2021

TAURUS ARMAS S/A

TASA15

-

R$

6,00

04/05/2021

-

-

14/05/2021

17/05/2021

TAURUS ARMAS S/A

TASA17

-

R$

7,00

04/05/2021

-

-

14/05/2021

17/05/2021

Subscrição TORDESILHAS EI FDO. INV. IMOB.

TORD11

TORD12

R$

10,27

26/04/2021

-

-

14/05/2021

17/05/2021

Subscrição FDO INV IMOB TG ATIVO REAL

TGAR11

TGAR12

R$

133,58

03/05/2021

07/05/2021

17/05/2021

19/05/2021

20/05/2021

Subscrição HECTARE CE - FDO INV IMOB

HCTR11

HCTR12

R$

118,32

05/05/2021

-

-

19/05/2021

20/05/2021

XTED11

XTED12

R$

7,46

03/05/2021

-

-

19/05/2021

20/05/2021

DEVA11

DEVA12

R$

101,25

06/05/2021

-

-

20/05/2021

21/05/2021

CPTS11

CPTS12

R$

98,35

06/05/2021

-

-

24/05/2021

25/05/2021

GOLL4

GOLL2

R$

24,19

05/05/2021

05/05/2021

04/06/2021

08/06/2021

09/06/2021

Subscrição
Bônus de
Subscrição
Bônus de
Subscrição
Bônus de
Subscrição
Bônus de
Subscrição

TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS
FDO INV IMOB - FII
DEVANT RECEBÍVEIS
Subscrição IMOBILIÁRIOS FDO. INVEST.
IMOB.
CAPITANIA SECURITIES II FDO INV
Subscrição
IMOB - FII
GOL LINHAS AEREAS
Subscrição
INTELIGENTES S.A.

Subscrição
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PASSO A PASSO PARA EXERCER O SEU DIREITO DE SUBSCRIÇÃO, SUBCREVER SOBRAS OU BONUS DE
SUBSCRICAO NO C6 BANK
1)

Em primeiro lugar, recomendamos sempre que o acionista leia o fato relevante do evento antes de
exercer ou comprar um direito. Neste documento constam todas as informações cruciais para o
acionista se nortear, além de todo o calendário completo do evento.

2)

O acionista que receber o direito, será informado através de um e-mail com todos os detalhes do evento,
a quantidade disponível para subscrever e o preço de exercício do direito.
Importante! O acionista que comprar o direito, deverá seguir o fluxo abaixo também, porém, não será

informado por e-mail do evento, cabendo a ele se atentar as datas do calendário.

3)

Caso seja de interesse do acionista, ele deverá enviar um e-mail para: rendavariavel@c6bank.com,
informando qual o direito, o evento e a quantidade que deseja exercer.

4)

É importante que o investidor tenha saldo em conta para exercer o direito, caso contrário a solicitação
não será acatada.

5)

Por fim, o investidor receberá um e-mail de confirmação do C6 Bank, confirmando o exercício do
direito.

Obs: pedidos de exercício da subscrição após das 18h da data limite, não serão mais aceitos.

