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FATO RELEVANTE
CONCLUSÃO DO PROGRAMA DE RECOMPRA
São Paulo, 12 de junho de 2018 – A Camil Alimentos S.A. (“Companhia” ou “Camil”), nos termos
da Instrução CVM 358/2002 e da legislação em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao
mercado em geral que, nesta data, foi concluído o programa de recompra de ações de emissão
da Companhia aprovado pelo Conselho de Administração em 12 de dezembro de 2017
(“Programa de Recompra”).
O Programa de Recompra previa a recompra de até 5.821.571 ações ordinárias e foi
integralmente cumprido a um custo médio de aquisição de R$ 7,77 por ação. Encontram-se
atualmente em tesouraria 5.821.571 ações ordinárias, equivalentes a 3,74% das ações em
circulação e 1,42% do capital social da Companhia, visando atendimento das outorgas realizadas
no âmbito do plano de opção de compra de ações da Companhia, cancelamento, permanência
em tesouraria ou alienação.
São Paulo, 12 de junho de 2018
Flavio Jardim Vargas
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Camil Alimentos S.A.
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MATERIAL FACT
CLOSURE OF SHARE BUYBACK PROGRAM
São Paulo, June 12, 2018 – Camil Alimentos S.A. (“Company or “Camil”), in compliance with CVM
Instruction 358/02 and pursuant to the applicable legislation hereby informs its shareholders
and the market in general the conclusion of its share buyback program on this date, approved
by the Company’s Board of Directors on December 12, 2017 (“Share Buyback Program”):
The Share Buyback Program aimed to repurchase 5,821,571 common shares and was fully
executed at an average cost of acquisition of R$7.77/share. The Company has on this date
5,821,571 shares held in treasury, equivalent to 3.74% of the free float and 1.42% of total shares,
for possible exercise of options within the remuneration based in shares, cancellation, use in
treasury or sale in the future.
São Paulo, June 12, 2018
Flavio Jardim Vargas
Chief Financial and Investor Relations Officer
Camil Alimentos S.A.

