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FATO RELEVANTE
CREMER S.A., sociedade anônima registrada na Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) como companhia aberta categoria “A”, com sede na Cidade de Blumenau, Estado de
Santa Catarina, na Rua Iguaçu, n.º 291/363, Itoupava Seca, CEP 89.030-030, com seus atos
constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob NIRE
42.300.016.438, inscrita no CNPJ sob o n.º 82.641.325/0001-18 (“Companhia”), em cumprimento
ao disposto no § 4º do artigo 157 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei
das S.A.”) e na Instrução CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“ICVM 358/02”), e
em continuidade aos Fatos Relevantes divulgados pela Companhia em 27 de novembro de 2017,
19 de março de 2018, 4 de abril de 2018, 24 de abril de 2018, 10 de maio de 2018, 18 de junho de
2018, 13 de agosto de 2018, 13 de setembro de 2018 e 17 de setembro de 2018 sobre a oferta
pública unificada de aquisição de ações a ser realizada pela CM Hospitalar S.A. (“CM Hospitalar”
ou “Ofertante”) em razão da alienação de controle da Companhia e para o cancelamento de seu
registro como companhia aberta (“OPA”), vem a público, a seus acionistas e ao mercado em geral
informar o quanto segue.
Em reunião realizada nesta data, o Conselho de Administração da Companhia, em
atendimento ao disposto no art. 19, XXXVII do Estatuto Social e ao item 4.6 do instrumento da OPA
(“Edital”), manifestou-se favoravelmente à aceitação da OPA, pelos acionistas da Companhia,
conforme parecer aprovado em referida reunião.
A ata da reunião do Conselho de Administração, que contém a íntegra do parecer sobre
a OPA aprovado pelo órgão, encontra-se disponível para consulta no website da Companhia
(http://www.cremer.com.br/ri/) e na página da Companhia no website da CVM
(http://www.cvm.gov.br).
A Companhia reitera, ainda, que o Edital e os demais documentos relacionados à OPA se
encontram disponíveis para consulta nos websites da Companhia, da Ofertante
(http://www.mafrahospitalar.com.br), do BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
S.A. (http://www.btgpactual.com/home/investment-bank) (“Instituição Intermediária”), da CVM
e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br), e também nas sedes da Companhia,
da Ofertante e da Instituição Intermediária.
Por fim, a Companhia aproveita o ensejo para reafirmar seu compromisso de manter os
seus acionistas e o mercado em geral informados acerca do andamento da OPA e demais assuntos
pertinentes aqui tratados.
Blumenau, 25 de setembro de 2018.
Daniel Nozaki Gushi
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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