FATO RELEVANTE
Prumo Logística S.A. ("Companhia") (Bovespa: PRML3), em cumprimento ao art.
157, §4º da Lei 6.404/76 e à Instrução CVM nº 358/02, vem a público informar
aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu correspondência de seus
acionistas controladores, nos termos transcritos abaixo:
“8 de janeiro de 2018

À
Prumo Logística S.A.
At: Sr. Eugenio Figueiredo – Diretor de Relações com Investidores e Diretor Financeiro
Rua do Russel, 804 – 5º andar
Rio de Janeiro, RJ 22210-010

Ref.: Aquisição de Ações
Prezado Senhor,
EIG LLX Holdings S.à.r.l, sociedade limitada constituída e existente de acordo com as leis de
Luxemburgo, com sede em 42-44, Avenue de la Gare, L-1610 Luxemburgo, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 26.828.466/0001-73 (“EIG LLX”) vem pela presente informar à Companhia
que a EIG LLX adquiriu na presente data 10.000 ações ordinárias de emissão da Companhia,
representando, nesta data, 0,003% do total de ações de emissão da Companhia, por meio de
operações realizadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (denominação atual da BM&FBovespa
– Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, “B3”) em 8 de janeiro de 2018 (a “Aquisição”).
O preço médio da Aquisição foi de R$11,24 por ação e o maior preço pago por ação foi de
R$11,25. Portanto, para fins do artigo 15-B da Instrução CVM nº 361/02, a EIG LLX informa
que nenhuma aquisição foi feita a um preço superior ao preço da oferta pública anunciado em
10 de Julho de 2017 (R$11,50).
Apesar da Aquisição não ser uma aquisição relevante de acordo com o artigo 12, caput e §1º
da Instrução CVM 358/02, a EIG LLX está divulgando publicamente a informação em razão do
processo de registro de oferta pública em andamento com a CVM e de modo a manter seus
acionistas e o mercado informados.
A Aquisição não implicará em mudança na composição do controle acionário ou alteração da
estrutura administrativa da Companhia.

Diante do exposto, solicitamos à V.Sa, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores
da Companhia, que imediatamente tome as providências para a imediata transmissão das
informações aqui contidas à CVM e à B3.

Cordialmente,

”

Rio de Janeiro, 09 de janeiro de 2018

Prumo Logística S.A.
Eugenio Leite de Figueiredo
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

