PBG S.A
Companhia Aberta
CNPJ 83.475.913/0001-91

Tijucas, SC, 08 de agosto de 2018

FATO RELEVANTE
Ativo judicial

A PBG S/A (“B3: PTBL3”) vem informar que, nesta data, o Conselho de Administração da Companhia aprovou as
Demonstrações Financeiras reconhecendo economicamente o ativo referente ao processo judicial
1998.34.00.029022-4.
Com efeito, a nova avaliação decorre de manifestação da União-Fazenda Nacional no referido processo, que, em
resumo, reconheceu parte significativa do montante como incontroverso. O valor do ativo devido em favor da
Companhia já foi submetido ao Juízo da 6ª Vara Federal para prolatação de sentença em regular processo de
cumprimento de sentença.
O montante apurado em junho de 2018, líquido dos passivos relacionados ao processo, é de R$ 158.252 mil. O
reconhecimento deste valor não afetará o caixa no curto prazo.
Para dar maior segurança ao tratamento deste ativo, a Companhia promoveu a contratação de parecer jurídico
para apurar sobre a avaliação do processo e consequente necessidade do reconhecimento econômico deste valor
em suas Demonstrações Financeiras. O parecer corroborou com o entendimento de “praticamente certo”.
A auditoria independente já revisou o processo e não apresentou qualquer desacordo sobre o reconhecimento.
Nesta linha de entendimento, o Conselho Fiscal da Companhia se manifestou favorável ao reconhecimento.
Em 30 de junho de 2018, o ativo judicial e obrigações correlacionadas estão reconhecidos nas Demonstrações
Financeiras da Companhia.
Por fim, a Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre qualquer desenvolvimento relevante
do assunto objeto deste Fato Relevante.

John Suzuki
Diretor Vice Presidente de Operações e de Relações com Investidores
PBG S/A

PBG S.A
Companhia Aberta
CNPJ 83.475.913/0001-91

Tijucas, SC, August 8th, 2018

MATERIAL FACT
Judicial assets

PBG S/A ("B3: PTBL3") hereby announces that, on this date, the Company's Board of Directors approved the
Financial Statements, recognizing the asset related to judicial process 1998.34.00.029022-4.
In fact, the new assessment occurred due the statement by the Federal Tax Authority in the aforementioned
process, which, in short, recognized a part of the amount as undisputed. The value of the asset that is due to the
Company has already been submitted to the 6th Federal Court to render the judgement in a regular ruling to
execute the judgement.
The amount calculated in June 2018, net of liabilities related to the lawsuit, is R$ 158,252 thousand. Recognition of
this amount will not affect cash in the short term.
The Company sought legal opinion to assess the process and consequent need for the economic recognition of
this amount in its Financial Statements. The opinion confirmed the view that it was "virtually certain".
An independent audit has already reviewed the process and has not presented any disagreement on recognition.
Along with the Company's Fiscal Council, which supported recognition.
As of June 30, 2018, judicial assets and related obligations are recognized in the Company's Financial Statements.
Finally, the Company will keep its shareholders and the market informed of any relevant development on the
subject matter of this Material Fact.

John Suzuki
Deputy Chief Operations Officer and Investor Relations Officer
PBG S/A

