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CAPITALPART PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no § 4º
do artigo 157 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”) e na Instrução da Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358/02, vem comunicar aos acionistas e ao mercado em geral
que, no dia 29 de dezembro de 2017, sexta-feira, foi assinado um Contrato de Compra e Venda
de Ações, pelo qual a Companhia vendeu para seu acionista controlador direto, Sr. Marcos
Navajas, toda a participação então detida na SELECTPART PARTICIPAÇÕES S.A. (“Selectpart”).
O Sr. Marcos Navajas já detinha ações representando 10,50% do capital social da SelectPart, e
a aquisição das ações da SelectPart detidas pela Companhia, (“Operação”), se deu observandose os termos abaixo:
1. Adquirente: MARCOS NAVAJAS, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de
Identidade RG nº 21.471.071-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 273.130.558-46,
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua
Joaquim Floriano, nº 466, Edifício Corporate, 10º andar, conjunto 1001, parte, Itaim Bibi, CEP
04534-002 (“Comprador”).
2. Alienante: CAPITALPART PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações com sede na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, 2365 - 7º andar - Conjunto 74 Pinheiros, CEP 05407-003, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.591.787/0001-39, neste ato
representada na forma do seu estatuto social.
3. Preço de Aquisição, Forma de Pagamento e Liquidação: Total de R$3.112.687,29 (três
milhões cento e doze mil e seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos) (“Preço de
Aquisição”) sendo R$0,06871484 o valor atribuído por ação ordinária de emissão de Selectpart,
alienada pela Companhia ao Comprador. A forma de pagamento do Preço de Aquisição se deu
por meio de uma nota promissória em caráter pro soluto, com data de vencimento para 31 de
janeiro de 2018.
4. Ações Alienadas. (i) 45.293.996 (quarenta e cinco milhões e duzentas e noventa e três mil
e novecentas e noventa e seis) ações ordinárias nominativas de Selectpart, representativas de
aproximadamente 89,50% do seu capital social total e votante.

5. A Companhia faz referência aos Fatos Relevantes divulgados em 8 de dezembro de 2017, 18
de dezembro de 2017 e 28 de dezembro, que contêm todas as demais informações relevantes
da operação anterior que deu causa à presente Operação.
São Paulo, 02 de janeiro de 2018.
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