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NIRE 42.300.016.438
FATO RELEVANTE
A CREMER S.A., com sede na Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Iguaçu,
291/363, Itoupava Seca, CEP 89030-030 (“Companhia” ou “Cremer”) em cumprimento ao
disposto no artigo 10 da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002 (“ICVM 358”) e dando
seguimento às informações já prestadas nos Fatos Relevantes de 27 de novembro de 2017 e de 19
de março de 2018 vem, por meio deste Fato Relevante, informar aos seus acionistas e ao mercado
em geral que foram satisfeitas todas as condições precedentes para a alienação por seu acionista
controlador, Tambaqui Fundo de Investimento em Participações, inscrito no nº
19.906.540/0001-67, administrado por Citibank DTVM S.A., nº 1.111, 2º andar, Bela Vista, CEP
01311920, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.868.597/0001-40 (“Tambaqui FIP”), na qualidade de
vendedor, para a CM Hospitalar S.A., sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade
de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Luiz Maggioni, nº 2727, Distrito Empresarial,
CEP 14.072- 055, inscrita n CNPJ/MF sob o nº 12.420.164/0001-57 (“CM Hospitalar”), na
qualidade de compradora, da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia detidas
pelo Tambaqui FIP, representando, assim, a alienação, para a CM Hospitalar, do controle acionário
da Companhia (a “Operação”).
Desta forma as partes e a Companhia iniciaram os procedimentos necessários para o fechamento
da Operação, inclusive o processamento da transferência da totalidade das ações ordinárias de
emissão da Companhia detidas pelo Tambaqui FIP à CM Hospitalar e o pagamento do preço de
aquisição correspondente.
A Companhia voltará a informar seus acionistas e o mercado sobre quaisquer outros
desenvolvimentos relevantes relacionados ao fechamento da Operação, inclusive quanto à efetiva
transferência das ações de emissão da Companhia para a CM Hospitalar.
Blumenau, 04 de abril de 2018.

Daniel Nozaki Gushi
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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