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São Paulo, 09 de maio de 2018 – SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.
(“Companhia”), em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e na
regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em especial a Instrução da CVM
nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alteradas, vem informar aos seus acionistas e ao
mercado em geral que assinou com o Grupo Martí, S.A. de C.V. (“GM”) e a Corporación Sport
City, S.A. de C.V. (“CSC”) contrato de subscrição e compra e venda de ações com vistas à
aquisição da totalidade das ações de emissão da CSC (“Operação”).
A CSC detém 50% das ações da Latamgym, S.A.P.I. de C.V. (“Latamgym”) e 50% das ações da
Servicios Deportivos para Latinoamérica, S.A. de C.V. (“SDL”), que operam academias Smart
Fit no México. As demais ações da Latamgym e da SDL são detidas pela Companhia.
A Smart Fit iniciou sua operação no México em 2012 e em 31 de dezembro de 2017 possuía 258
mil clientes e 92 unidades.
O fechamento da Operação está sujeito ao cumprimento de determinadas condições, usuais para
esse tipo de operação. O preço de aquisição das ações será pago mediante emissão de novas ações
preferenciais sem direito a voto da Companhia que serão integralizadas pela Latamgym por meio
de capitalização de crédito contra a Companhia.
A Operação está sujeita a aprovação ou ratificação pela assembleia geral de acionistas da
Companhia, a ser realizada oportunamente, no prazo legal, inclusive para fins do Art. 256 da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, caso aplicável.
A Companhia manterá o mercado informado a respeito da matéria tratada neste Fato Relevante.
São Paulo, 9 de maio de 2018.
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