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FATO RELEVANTE

Nortec Química S.A. (“Companhia” ou “Nortec”) vem, em atendimento ao disposto
no artigo 157, §4º da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 358/02, pelo presente
Fato Relevante, informar aos seus acionistas e ao público em geral que, em
01.03.2013, foi arquivado, na sede da Companhia, o Novo Acordo de Acionistas
(“Acordo”).
A celebração desse novo Acordo teve como finalidade adequar as cláusulas ao
novo cenário da Companhia, em virtude de seu registro como companhia aberta
na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, de sua listagem no segmento
Bovespa Mais da BM&FBOVESPA e da conversão da totalidade das ações
preferenciais de titularidade da BNDES Participações S.A. – BNDESPAR
(“BNDESPAR”) em ações ordinárias, bem como simplificar a regulação de
determinados aspectos da relação de acionistas da Companhia, estabelecendo
novas regras quanto ao exercício de direitos, obrigações e outras avenças.
O Acordo será disponibilizado na integra nas páginas da CVM (www.cvm.gov.br) e
da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), após a divulgação pelo Sistema
de Envio de Informações Periodicas e Eventuais – IPE.
Adicionalmente, a Companhia recebeu, ainda, em 31/01/2013, Carta ACE/DEGEP
nº 02/2013, remetida pela BNDESPAR, por meio da qual a referida acionista
solicitou a conversão das 2.375.479 (dois milhões, trezentas e setenta e cinco mil,
quatrocentas e setenta e nove) ações preferenciais de emissão da Companhia e
de titularidade da BNDESPAR em 2.375.479 (dois milhões, trezentas e setenta e
cinco mil, quatrocentas e setenta e nove) ações ordinárias de emissão da Nortec.

A BNDESPAR exerceu o direito previsto no item “c” do artigo 10 do Estatuto Social
da Nortec, segundo o qual o titular de ações preferenciais poderá converter, a seu
critério, a qualquer tempo, as ações preferenciais em ações ordinárias, na
proporção de 1 ação ordinária para cada 1 ação preferencial.
Dessa forma, a refletir no Estatuto Social da Companhia as modificações
introduzidas pelo Acordo e as alterações na composição do capital social da
Nortec, que passou a ser de R$ 19.425.132,53 (dezenove milhões, quatrocentos e
vinte e cinco mil, cento e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), dividido
em 11.877.395 (onze milhões, oitocentas e setenta e sete mil, trezentas e noventa
e cinco) ações ordinárias escriturais, sem valor nominal, a Companhia convocará
oportunamente uma Assembleia Geral Extraordinária para aprovar um novo
Estatuto Social.
Duque de Caxias, 06 de março de 2013.
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