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FATO RELEVANTE
AQUISIÇÃO DA SLC ALIMENTOS
São Paulo, 26 de outubro de 2018 – A Camil Alimentos S.A. (“Companhia” ou “Camil”), em
atendimento ao parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”) e à
Instrução CVM 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral a celebração, em 26 de
outubro de 2018, do Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças, tendo por objeto a
aquisição, pela Camil, da totalidade do capital social da SLC Alimentos Ltda. (“SLC Alimentos” e
“Operação”, respectivamente).
A SLC Alimentos atua em âmbito nacional na industrialização e comercialização de arroz, feijão e
lentilha, além de exportar para mais de 20 países, com destaque para a marca “Namorado” no
mercado de arroz e feijão no país. O faturamento líquido da SLC Alimentos atingiu R$512 milhões e
EBITDA de R$32 milhões em 31 de dezembro de 2017.
O preço de aquisição da totalidade do capital social da SLC Alimentos a ser pago pela Camil é de
R$180 milhões, e a Camil assumirá o endividamento da SLC Alimentos da ordem de R$128 milhões
em 31 de dezembro de 2017. A Operação não atende aos requisitos do artigo 256 da Lei das
Sociedades por Ações e, portanto, não se sujeita à aprovação dos acionistas em assembleia geral da
Camil.
A aquisição vem ao encontro dos objetivos estratégicos da Companhia de aquisições de marcas e
ativos no setor de alimentos na América do Sul. A Camil possui um histórico consistente de
crescimento e ampliação de participação de mercado por meio de aquisições. Essa mais recente
aquisição consiste em um passo importante para a consolidação do mercado brasileiro de grãos,
representando uma oportunidade de crescimento nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil, bem
como adiciona ao portfólio da Companhia marcas com relevância de mercado aumentando a
competitividade no segmento Ocupação.
A conclusão da Operação está sujeita à verificação de condições precedentes usuais, incluindo a
aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”). Durante o período de análise
da Operação pelo CADE, as companhias continuarão operando de forma independente.
A Camil reitera o seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral informados acerca
do andamento deste assunto e convida a todos para uma teleconferência a ser realizada no dia 29
de outubro de 2018, às 12hrs (BRT). Os dados para conexão e webcast estão disponíveis no site de
Relações com Investidores da Camil: http://ri.camilalimentos.com.br/.
Flavio Jardim Vargas
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Camil Alimentos S.A.
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MATERIAL FACT
SLC ALIMENTOS ACQUISITION
São Paulo, October 26th, 2018 – Camil Alimentos S.A. (“Company” or “Camil”), hereby informs its
shareholders and the market in general, in compliance with paragraph 4th of article 157 of Law No.
6.404/76 (“Brazilian Corporations Law”) and CVM Instruction 358/02, that on October 26th, 2018, the
Company has entered into a Quota Purchase Agreement and Other Covenants, for purposes of
acquiring the totality of the corporate capital of SLC Alimentos Ltda. (“SLC Alimentos” and
“Transaction”, respectively).
SLC Alimentos operates, at national level, in the industrialization and commercialization of rice,
beans and lentils, besides exporting to more than 20 countries, being recognized especially through
its brand “Namorado” in the rice and beans market in the country. SLC Alimentos’ net sales reached
R$512 million and EBITDA of R$32 million in 2017.
The acquisition price of SLC Alimentos’ total corporate capital to be paid by Camil is R$180 million,
and Camil will assume SLC Alimentos’ net debt in the order of R$128 million. The Transaction does
not meet the requirements of article 256 of the Brazilian Corporations Law and, therefore, is not
subject to the approval by the shareholders at a Camil’s general meeting.
The acquisition is in line with the Company’s strategic objectives of acquisition of trademarks and
assets in the food sector in South America. Camil has a consistent track record of growth and
expansion of its market share through strategic acquisitions. This latest acquisition consists of an
important step towards the consolidation of the Brazilian grain market, representing an opportunity
for expansion in the South, Midwest and Northeast regions of Brazil, as well as adding to the
Company’s portfolio trademarks with market relevance.
The completion of the Transaction is subject to the verification of usual precedent conditions,
including the approval by the Administrative Council for Economic Defense (“CADE”) as well as other
precedent conditions to be confirmed. During the analysis period of the Transaction by CADE, the
companies will continue to be operated independently.
Camil reiterates its commitment to keep its shareholders and the market in general informed of the
progress of this matter and invites everyone to a conference call to be held on October 29th, 2018 at
12:00 (BRT). The data for connection and webcast are available on Camil's Investor Relations website:
http://ri.camilalimentos.com.br/.
Flavio Jardim Vargas
Chief Finance and Investor Relations Officer
Camil Alimentos S.A.

