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FATO RELEVANTE
ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE ATO OU FATO RELEVANTE E DE
NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
São Paulo, 11 de janeiro de 2018 – A Camil Alimentos S.A. (“Companhia” ou “Camil”), informa
aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi aprovada, em reunião do Conselho de
Administração da Companhia realizada nessa data, a atualização de sua Política de Divulgação
de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários (“Política de Divulgação e
Negociação”), contemplando, dentre outras modificações, a alteração do modo de divulgação
dos anúncios sobre atos ou fatos relevantes da Companhia, conforme Instrução da CVM n° 547,
de 5 de fevereiro de 2014, a qual alterou a Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002.
A divulgação dos anúncios sobre atos ou fatos relevantes da Companhia será realizada por meio
da página na rede mundial de computadores, nos portais de notícias do Jornal Valor Econômico
(www.valor.com.br/valor-ri/fatos-relevantes) e Portal NEO1 (www.portalneo1.net), os quais
disponibilizam, em seção disponível para acesso gratuito, os anúncios em sua integralidade.
Adicionalmente à divulgação nos referidos portais de notícias, os anúncios sobre atos ou fatos
relevantes também serão divulgados na página eletrônica de Relações com Investidores da
Companhia (http://ri.camilalimentos.com.br/), e na página eletrônica da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) (http://www.cvm.gov.br) por meio do sistema de envio de informações
periódicas e eventuais da CVM (Sistema EmpresasNet).
A Companhia informa ainda que atualizará seu formulário cadastral para refletir a alteração da
Política de Divulgação e Negociação mencionada acima, e que a Política de Divulgação e
Negociação alterada está disponível na página eletrônica de Relações com Investidores da
Companhia (http://ri.camilalimentos.com.br/) e na página eletrônica da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) (http://www.cvm.gov.br).
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