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FATO RELEVANTE

Sauípe S.A (“Companhia”), nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e
da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao
mercado em geral que:
1. Conforme divulgado por meio de fato relevante publicado em 24 de novembro de 2017, a Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
33.754.482/0001-24 (“Previ”) e a Companhia Thermas do Rio Quente, inscrita no CNPJ/MF nº
01.540.533/0001-29 (“Rio Quente”) celebraram, em 24 de novembro de 2017, o Contrato de Compra e
Venda de Ações Sujeito à Condições Suspensivas e Outras Avenças, com a interveniência e anuência da
Companhia (“Contrato”), tendo por objeto a aquisição, pela Rio Quente, sujeita ao cumprimento de
determinadas condições precedentes, de 12.325.042 (doze milhões, trezentas e vinte e cinco mil e quarenta
e duas) ações ordinárias e 24.650.074 (vinte e quatro milhões, seiscentas e cinquenta mil e setenta e
quatro) ações preferenciais Classe A, totalizando 36.975.116 (trinta e seis milhões, novecentas e setenta e
cinco mil, cento e dezesseis) ações de emissão da Companhia, as quais representam 100% (cem por cento)
do capital social da Companhia (“Ações”) (“Operação”).
2. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”) aprovou a Operação, conforme publicação
realizada em 12 de dezembro de 2017 no Diário Oficial da União, transcorrido o prazo para interposição de
recurso, nos termos da certidão de trânsito em julgado emitida pelo CADE em 28 de dezembro de 2017.
Todas as demais condições precedentes da Operação, além do CADE, foram cumpridas.
3. Assim, nesta data, foi concluída a Operação, passando a compradora, Rio Quente, a ser a nova
controladora da Companhia, titular de 100% (cem por cento) do seu capital social total e votante.
[A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados por meio da divulgação de comunicado ao
mercado ou fato relevante nas páginas eletrônicas da CVM (www.cvm.gov.br), da B3
(www.bmfbovespa.com.br)
e
da
Companhia
(http://investidores.costadosauipe.com.br/SitePages/P%C3%A1gina%20Inicial.aspx).]
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Mata de São João/BA, 02 de janeiro de 2018.

Sauípe S.A.
Mauro Sergio de Almeida França
Diretor de Relações com os Investidores

2

