TARPON INVESTIMENTOS S.A.
FATO RELEVANTE
A Tarpon Investimentos S.A. (“Companhia”) (B3: TRPN3) comunica que o Conselho de
Administração da Companhia, em reunião realizada nesta data, aprovou, dentre outras
matérias, a alteração da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia
(“Política de Divulgação”) para, nos termos do art. 3º, caput e parágrafo 4º, inciso II da
Instrução CVM n.º 358/02, prever a divulgação de qualquer ato ou fato relevante da
Companhia por meio de portal de notícias na rede mundial de computadores, que forneça,
em seção disponível para acesso gratuito, a informação em sua integralidade.

O portal de notícias adotado pela Companhia para a divulgação de fatos relevantes será o
Diário

do

Comércio,

Indústria

e

Serviços

(DCI),

no

endereço

eletrônico

https://www.dci.com.br/. Os fatos relevantes também serão divulgados na página
eletrônica da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) (http://sistemas.cvm.gov.br/), da
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/), bem como
na

página

eletrônica

de

relações

com

investidores

da

Companhia

(http://www.tarponinvest.com.br/acionistas.htm).

A Política de Divulgação atualizada está disponível para consulta nas páginas eletrônicas
da CVM, da B3 e de relações com investidores da Companhia, nos endereços acima
indicados.

Por fim, a Companhia informa que reapresentará o seu formulário cadastral para
contemplar o novo canal de comunicação para divulgação de ato ou fato relevante.
São Paulo, 31 de julho de 2018
Alexandre Tadao Amoroso Suguita
Diretor de Relações com Investidores

TARPON INVESTIMENTOS S.A.
MATERIAL FACT
Tarpon Investimentos SA (“Company”) (B3: TRPN3) hereby informs that the Board of
Directors of the Company, at a meeting held on this date, approved, among other matters,
an amendment in the Company's Policy for the Disclosure of Material Fact (“Disclosure
Policy”) to, pursuant to article 3, main section and paragraph 4, item II of CVM Rule
No. 358/02, provide for the disclosure of any material fact of the Company through a news
portal on the world wide web, which provide, in a section available for access free of charge,
information in its entirety.

The news portal adopted by the Company for the disclosure of material facts will be the
Diário

do

Comércio,

Indústria

e

Serviços

(DCI),

at

the

website

address

https://www.dci.com.br/. The material facts will also be disclosed on the website of the
Brazilian Securities and Exchange Commission (“CVM”) (http://sistemas.cvm.gov.br/),
from B3 SA – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/), as well
as

on

the

Company's

investor

relations

website

(http://www.tarponinvest.com.br/acionistas.htm).

The updated Disclosure Policy is available on the CVM, B3 and Company’s investor
relations website at the above addresses.

Finally, the Company hereby informs that it will submit its registration form to inform the
news portal.
São Paulo, July 31, 2018
Alexandre Tadao Amoroso Suguita
Investor Relations Officer

