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FATO RELEVANTE
Alteração de Controle Acionário
ELEKEIROZ S.A. (“Companhia”) comunica aos senhores acionistas e ao mercado em geral,
em cumprimento ao disposto no parágrafo 4° do artigo 157 da Lei n° 6.404/76, conforme
alterada, e na Instrução CVM nº 358/2002, conforme alterada, e em continuidade ao Fato
Relevante divulgado em 26 de abril de 2018, que, nesta data, recebeu de Kilimanjaro Brasil
Partners I B – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no
Exterior, cujos recursos advêm de entidades no exterior geridas por H.I.G. Capital LLC, uma
das principais empresas de investimentos em private equity e ativos alternativos do mundo
(“Fundo”), o seguinte comunicado:
“Em 4 de junho de 2018, foi realizado o fechamento da operação contratada no contrato
de compra e venda de ações celebrado por ITAÚSA – Investimentos Itaú S.A. (“Itaúsa”),
na condição de vendedora, e Kilimanjaro Brasil Partners I B – Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior (“Fundo”), na condição de
comprador, em 26 de abril de 2018, tendo por objeto a alienação da totalidade da
participação societária detida pela Itaúsa no capital da Elekeiroz S.A. (“Companhia”), e a
consequente alienação de seu controle, para o Fundo.
O Fundo ainda está avaliando se irá proceder com o cancelamento do registro de
companhia aberta da Companhia. A decisão acerca de tal medida será oportunamente
comunicada ao mercado.
Adicionalmente, os termos e condições de quaisquer ofertas públicas indicadas acima
estão sujeitos à aprovação pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e serão
oportunamente divulgados.”
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados sobre qualquer
fato relevante acerca da referida operação, inclusive quanto à oferta pública de aquisição de
ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia detidas pelos acionistas
minoritários em razão da alienação de controle da Companhia, nos termos da legislação
aplicável.
São Paulo (SP), 4 de junho de 2018.
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