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FATO RELEVANTE

A BOMBRIL S.A. (“Companhia”), em cumprimento do art. 157, § 4º, da Lei n.º 6.404/76 e nos
termos da Instrução CVM n.º 358/02, aos seus acionistas e ao mercado em geral que o seu
Conselho de Administração aprovou, nesta data, a terceira emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária (“Emissão”).
A Emissão será composta por 30 (trinta) debêntures, com valor nominal unitário de
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), perfazendo o valor total de R$ 30.000.000,00 (trinta
milhões de reais) (“Debêntures”).
As Debêntures serão emitidas em série única, com prazo de vencimento de 18 (dezoito) meses
contados da data de emissão, nos termos do Instrumento Particular de Escritura da 3ª Emissão
Privada de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em
Série Única da Companhia (“Escritura de Emissão”).
As Debêntures deverão ser subscritas em até 5 (cinco) dias úteis contados da sua emissão e
integralizadas em até 5 (cinco) dias úteis contados da efetiva subscrição, desde que verificadas
ou dispensadas as condições precedentes aplicáveis nos termos estabelecidos na Escritura de
Emissão.
A remuneração das Debêntures contemplará juros remuneratórios pré-fixados de 2% (dois por
cento) ao mês, capitalizados mensalmente, incidentes sobre o valor nominal unitário das
Debêntures, desde a data de subscrição.
Os recursos líquidos captados por meio da Emissão serão utilizados pela Companhia para
reforço do seu capital de giro.
A ata da reunião do Conselho de Administração da Companhia que aprovou a Emissão
encontra-se disponível para consulta nos websites da Companhia e da CVM, nos termos da
regulamentação aplicável.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados a respeito de eventuais novos
fatos relevantes envolvendo os assuntos tratados neste documento.
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