AMCOR EMBALAGENS DA AMAZÔNIA S.A.
CNPJ/MF Nº 84.127.208/0001-66
NIRE 13.300.004.592
AVISO DE FATO RELEVANTE
A AMCOR EMBALAGENS DA AMAZÔNIA S.A. (“Companhia”), com sede na cidade de Manaus, Estado do
Amazonas, Rua Anhanduí, 306, Edifício D, Bairro de Flores, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 84.127.208/000166, em conjunto com sua acionista controladora, AMCOR HOLDING DO BRASIL LTDA., sociedade limitada, com
sede na Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, km 66, área 81, sala 1, Medeiros, na cidade de Jundiaí,
Estado do São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.527.540/0001-89 (“Amcor Holding”), vêm a público:
(i) comunicar que, em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de setembro de 2018
(“Assembleia”), os acionistas titulares de 99,99% do capital social da Companhia aprovaram o
cancelamento do registro da Companhia como sociedade beneficiária de recursos oriundos de incentivos
fiscais perante a CVM (i.a) exclusivamente através da realização da Assembleia ou (i.b) se determinado
pela CVM, através da realização de oferta pública de aquisição de ações, com pedido de dispensa de
requisitos legais, nos termos da Instrução CVM 265, de 18 de julho de 1997, conforme alterada (“Instrução
CVM 265”), a ser formulado pela Amcor Holding, na qualidade de acionista majoritária, perante a CVM; (ii)
comunicar que, em Assembleia, os acionistas titulares de 99,99% do capital social da Companhia
aprovaram (ii.a) o preço a ser ofertado para as ações em circulação de R$ 0,35 (trinta e cinco centavos)
por ação, sendo todas “ações preferenciais A”, e (ii.b) as condições de pagamento, qual seja: à vista; (iii)
consignar que será submetido à CVM minuta do instrumento de oferta pública de aquisição de ações, se
aplicável, para sua devida aprovação prévia, observado os prazos e formalidades presentes no artigo 25 da
Instrução CVM 265; e (iv) convocar o(s) acionista(s) dissidente(s) da Assembleia para que se manifeste(m),
no menor prazo possível, até o dia 31 de outubro de 2018, a respeito do cancelamento de registro, nos
termos do que foi deliberado na Assembleia e conforme mencionado acima. Documentos e informações
adicionais estão disponíveis para consulta pelos acionistas. p. Carlos Alexandre Ferretto Leite. Diretor.
Manaus, 01 de outubro de 2018.

