J. MACÊDO S/A
CNPJ Nº 14.998.371/0001-19
COMPANHIA ABERTA – CVM Nº 2115-6
FATO RELEVANTE

J. MACÊDO S/A, em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de
2002, comunica aos seus acionistas, ao mercado e à sociedade que o Conselho de Administração
aprovou, nesta data, nos termos do artigo 59, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, a 3ª (Terceira)
Emissão de Debêntures Simples da Companhia, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com
Garantia Real e Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, Para Distribuição Pública, com
Esforços Restritos de Distribuição, nos termos da Instrução da CVM nº 476/2009 e da Lei n°
6.404/1976, observados os termos e condições abaixo aduzidos: (I) Valor Total da Emissão: o
valor total da Emissão é de R$ 90.500.000,00 (noventa milhões e quinhentos mil reais), na Data
de Emissão (conforme abaixo definida); (II) Número da Emissão: a presente Emissão constituirá
a 3ª (terceira) emissão de Debêntures da Companhia; (III) Quantidade e Valor Nominal Unitário
das Debêntures: serão emitidas 181 (cento e oitenta e uma) debêntures, no Valor Nominal
Unitário de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); (IV) Série: a Emissão é composta de 1 (uma)
única série; e (V) Data de Emissão, Prazo e Vencimento: a data de emissão é em 4 de dezembro
de 2018 (“Data de Emissão”). As Debêntures terão prazo de vencimento de 5 (cinco) anos,
contados a partir da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 4 de dezembro de 2023 (“Data
de Vencimento”).
A Emissão será destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definidos na
Instrução CVM nº 539, de 13 de agosto de 2013, conforme alterada, observado o disposto na
Instrução CVM 476.
Os recursos obtidos por meio da Emissão serão utilizados pela Emissora para alongamento do
perfil de sua dívida e para reforço do capital de giro, no âmbito dos negócios de gestão ordinária
da Emissora.
A Oferta Restrita está automaticamente dispensada de registro perante a CVM, no termos do
artigo 6º da Instrução CVM nº 476/09.
Este fato relevante tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da regulamentação em
vigor, e não configura nem deve ser interpretado como uma oferta, material de divulgação ou
qualquer forma de recomendação de investimento nas Debêntures.

Fortaleza - CE, 4 de dezembro de 2018.
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