GP INVESTMENTS, LTD.
FATO RELEVANTE
GP INVESTMENTS, LTD., com sede em 129 Front Street, Penthouse, Hamilton HM 12,
Bermudas (“GP Investments”), cujas ações Classe A são negociadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa,
Balcão na forma de Brazilian Depositary Receipts (BDRs), anuncia, no contexto da transação
publicada no Fato Relevante divulgado em 8 de março de 2018, na qual sua subsidiária Spice
Private Equity Ltd. (“Spice PE”), uma companhia de investimentos suíça focada em
investimentos em private equity, e Bravo Brio Restaurant Group, Inc. (NASDAQ:BBRG)
(“BBRG”, “Bravo Brio” ou a “Companhia”), grupo proprietário e operador de duas distintas
marcas de restaurantes italianos, BRAVO! Cucina Italiana e BRIO Tuscan Grille, firmaram um
acordo de fusão, em que uma subsidiária da Spice PE irá adquirir a Companhia por um valor
total de aproximadamente US$ 100 milhões (enterprise value) (“Transação”):
Nesta data, em uma Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, os acionistas da Companhia
aprovaram a Transação.
Espera-se que a Transação seja concluída em 24 de maio de 2018, o que implicará no
encerramento das negociações das ações de BBRG na NASDAQ.
Sobre GP Investments
A GP Investments é uma companhia líder em private equity e investimentos alternativos. Desde
sua criação em 1993, GP Investments já captou US$ 5 bilhões junto a investidores internacionais,
concluiu investimentos em mais de 50 companhias e executou mais de 20 transações no mercado
de capitais. A GP Investments tem uma consistente e disciplinada estratégia de investimentos
direcionada a companhias consolidadas que têm potencial de crescer e de ser mais eficientes e
lucrativas, tornando-se líderes em suas respectivas indústrias. Desde 2006, as ações Classe A da
GP Investments são negociadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão na forma de Brazilian
Depositary Receipts (BDRs), sob o ticker GPIV33 e na Luxembourg Stock Exchange (Bolsa de
Valores de Luxemburgo). A empresa atualmente tem escritórios em São Paulo, New York,
Londres e Bermudas. Para mais informações, acesse www.gp-investments.com.
Sobre Spice PE
Spice PE é uma companhia de investimentos suíça focada em investimentos em private equity.
Spice PE tem mais de uma década de história operacional e é gerida pela GP Advisors (Bermuda),
Ltd., uma subsidiária de GP Investments. Spice PE é listada na SIX Swiss Exchange (Bolsa de
Valores da Suiça) sob o ticker SPCE. Para mais informações, acesse www.spice-privateequity.com.
Sobre Bravo Brio
Bravo Brio é um grupo líder proprietário e operador de duas distintas marcas de restaurantes
italianos, BRAVO! Cucina Italiana e BRIO Tuscan Grille. BBRG posicionou suas marcas como
destinos culinários multifacetários que entregam ambiente, elementos de design e qualidade
gastronômica rememorativos de elegantes restaurantes com um valor tipicamente oferecido por

estabelecimentos casuais, uma combinação conhecida como segmento de refeições sofisticadas
e acessíveis. Cada uma das marcas do BBRG fornece a seus clientes uma ótima experiência
gastronômica com valor acessível, oferecerendo uma culinária preparada com ingredientes
frescos e cheios de sabor e autênticos métodos italianos de cozinha, combinados com um serviço
atencioso em meio a uma atraente e animada atmosfera. BBRG está empenhado em ser a melhor
companhia de restaurantes italianos na América e está focado em promover aos seus clientes uma
excelente experiência gastronômica através de consistência na execução.
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