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FATO RELEVANTE
A BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao
disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n° 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme
alterada, e ao artigo 157, §4°, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, em
continuidade ao divulgado no âmbito da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de
Ações Ordinárias de Emissão da Companhia (“Oferta”), no Comunicado ao Mercado de 1º de
fevereiro de 2018 e no Comunicado ao Mercado de 12 de março de 2018, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, em 2 de abril de 2018, a Companhia e os acionistas da King
Food Comércio de Alimentos S.A., da Good Food Comércio de Alimentos S.A. e da Fast Burger
Comércio de Alimentos S.A. (“Franqueadas”), concluíram a aquisição, pela Companhia, da
totalidade das ações de emissão das Franqueadas.
O Contrato de Compra e Venda da totalidade das ações de emissão das Franqueadas foi celebrado
anteriormente ao registro da Companhia como companhia aberta e à realização da Oferta, sendo
que seus principais termos e condições foram previamente informados aos acionistas e ao mercado
em geral no âmbito da Oferta e por meio do Formulário de Referência da Companhia.
O preço de aquisição é de aproximadamente R$ 393,1 milhões, sujeito a ajustes a depender da
confirmação dos valores de dívida líquida, capital de giro e EBITDA das Franqueadas, o que ocorrerá
até 1° de junho de 2018.
Com a conclusão de mais esta aquisição, a Companhia reforça seu posicionamento no mercado de
fast-food do Brasil, assumindo diretamente as operações de mais 51 restaurantes e 20 quiosques
de sobremesa da marca BURGER KING®, localizados nos estados do Paraná, Minas Gerais, Goiás,
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Barueri, 2 de abril de 2018.
Clayton de Souza Malheiros
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A. (“Company”), in compliance with
Instruction 358 issued by the Securities and Exchange Commission of Brazil (CVM) on January 3,
2002, as amended, and with Article 127, Paragraph 4 of Federal Law 6,404 of December 15, 1976,
as amended, complementing the documents published in connection with the Primary and
Secondary Offering of Common Shares Issued by the Company (“Offering”), the Notice to the
Market dated February 1, 2018 and the Notice to the Market dated March 12, 2018, announces to
its shareholders and the general market that, on April 2, 2018 the Company and the shareholders
of King Food Comércio de Alimentos S.A., of Good Food Comércio de Alimentos S.A. and of Fast
Burger Comércio de Alimentos S.A. (“Franchisees”), concluded the acquisition by the Company of
all shares issued by the Franchisees.
The Share Purchase Agreement involving all shares issued by the Franchisees was executed prior
to the registration of the Company as a publicly held company and prior to the Offering, with its
main terms and conditions previously informed to shareholders and the general market in connection
with the Offering and through the Reference Form of the Company.
The acquisition price is approximately R$393.1 million, subject to adjustments related to
confirmation of the balances of net debt, working capital and EBITDA of the Franchisees, which will
occur up to June 1st, 2018.
With the conclusion of yet another acquisition, the Company reinforces its positioning in Brazil’s fast
food market by directly assuming the operations of another 51 restaurants and 20 dessert kiosks
operating under the BURGER KING® brand located in the states of Paraná, Minas Gerais, Goiás,
Mato Grosso and Mato Grosso do Sul.
Barueri, April 2, 2018
Clayton de Souza Malheiros
Investor Relations Officer

