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PUBLICIDADE LEGAL - DIGITAL

METROPOLITANA EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO S.A.
CNPJ(MF) 10.407.005/0001-97
NIRE 2630.004.843-4

Aviso de redução de capital social
Avisamos a quem interessar possa e em especial a terceiros quirografários em geral, por título líquido anterior
à data de 06 de julho de 2022, da Metropolitana Empresa de Transporte Coletivo S.A., companhia com sede
na Rua Doutor Vilas Boas, nº 630, Barro, CEP 50.780-035, Recife, Estado de Pernambuco, Estado de
Pernambuco, que por deliberação da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06 de julho de 2022, foi
deliberada a redução do capital social, no valor de R$ 26.998.800,00 (vinte e seis milhões e novecentos e
noventa e oito mil e oitocentos reais), pelo que o capital social está sendo reduzido de R$ 35.760.000,00
(trinta e cinco milhões e setecentos e sessenta mil reais) para R$ 8.761.200,00 (oito milhões e setecentos e
sessenta e um mil e duzentos reais). A redução está sendo procedida na forma do disposto no artigo 22 da Lei
nº 9.249/95, mediante devolução de bens e direitos à acionista única, com o consequente cancelamento de
4.530.000 (quatro milhões e quinhentas e trinta mil) ações ordinárias nominativas. No prazo de 60 (sessenta)
dias, contado da data desta publicação, poderá o credor quirografário, na forma da lei, opor-se ao deliberado.
A presente publicação está sendo realizada de acordo com o determinado pelo artigo 174, da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976. Recife (PE), em 06 de julho de 2022. Metropolitana Empresa de Transporte Coletivo
S.A. Paulo Fernando Chaves Junior–Diretor Executivo.
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