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COMUNICADO AOS ACIONISTAS 

 

Concluída a Migração da Base de Acionistas  

 

A NK 031 Empreendimentos e Participações S.A. ("NK 031” ou “Holding”) vem informar a 

seus acionistas o quanto se segue. 

 

Com a reestruturação societária anunciada em 09.06.2020, as operações do Banco Indusval 

S.A. (“Banco”) estão sendo reorganizadas e a Holding foi criada para abrigar a nova 

estrutura societária do Grupo, passando a ser a acionista controladora do Banco. Com isso, 

desde 30.12.2020, os acionistas do Banco passaram a ser acionistas da Holding, que é uma 

sociedade por ações de capital fechado. 

  

Os acionistas que não negociaram suas ações sob o ticker IDVL3 ou IDVL4 até o último 

pregão do ano de 2020 receberam 1 ação ordinária de emissão da Holding por cada 1 ação 

ordinária de emissão do Banco de sua titularidade e 1 ação preferencial não resgatável de 

emissão da Holding por 1 ação preferencial de emissão do Banco de sua titularidade. 

  

A B3 e o nosso escriturador, a Itaú Corretora, concluíram os procedimentos operacionais da 

migração da base acionária e a partir de agora todas as ações da Holding estão custodiadas 

no nosso escriturador. Dessa forma, a partir de hoje, os acionistas poderão consultar sua 

posição de ações na Holding através dos canais de atendimento do nosso escriturador, que 

atende em dias úteis, das 9h às 18h, nos telefones 3003-9285 para capitais e regiões 

metropolitanas e 0800 7209285 para demais localidades. 

 

Por ora, manteremos as comunicações com os acionistas da Holding através do site de 

Relações com Investidores do Voiter, que é nova marca do Banco, e através dos jornais 

Diário Oficial e Diário de Notícias. 

 

Em breve, a área de Relações com Investidores da Holding estará disponível para 

atendimento aos acionistas através de um email próprio, que será divulgado no site de RI 

do Voiter. Os acionistas que quiserem receber as comunicações da Holding por email devem 

se cadastrar no website de Relações com Investidores do Voiter: no menu Holding NK 031 

há a página Contatos, em que o formulário de cadastro está disponível.   

 

 

São Paulo, 20 de janeiro de 2021 

 

 

A Administração 

NK 031 Empreendimentos e Participações S.A. 
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