CAPITALPART PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 02.591.787/0001-39
NIRE 3330026035-8
FATO RELEVANTE
CAPITALPART PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), em atendimento ao Ofício n.º
324/2018/CVM/SRE/GER-1, ao disposto no § 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das
Sociedades por Ações”) e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358/02,
vem comunicar aos acionistas e ao mercado em geral que, no dia 30 de novembro de 2018 foi
comunicado à Companhia o deferimento do registro da oferta pública de aquisição de ações
(“OPA”) de emissão da Companhia pela CVM, na modalidade “por alienação de controle” (n.º de
Registro CVM/SER/OPA/ALI/2018/006), nos termos do art. 254-A, da Lei das Sociedades por
Ações e do art. 29, da Instrução CVM n.º 361/02, com a adoção de procedimento diferenciado,
nos termos do art. 34 da mesma Instrução.
a) Modalidade de Oferta: por alienação de controle;
b) Ofertante: MARCOS NAVAJAS, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de
Identidade RG nº 21.471.071-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 273.130.558-46,
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua
Joaquim Floriano, nº 466, Edifício Corporate, 10º andar, conjunto 1001, parte, Itaim Bibi, CEP
04534-002 (“Ofertante”);
c) Ações Objeto da Oferta: até 933 (novecentas e trinta e três) ações ordinárias de emissão da
Companhia;
d) Preço da Oferta: R$103,23 (cento e três reais e vinte e três centavos) por ação objeto, a ser
pago à vista, nos termos do item 3.2, da Carta Convite da OPA; e
e) Montante da Operação: R$96.313,59 (noventa e seis mil, trezentos e trinta e três reais e
cinquenta e nove centavos), desconsiderando a atualização prevista no §7º, do art. 29, da
Instrução CVM n.º 361/02.
Ainda, a Companhia informa que o Ofertante disponibilizou cópia da Carta Convite e do Formulário
de Adesão no endereço eletrônico http://capitalpartparticipacoes.mzweb.com.br, bem como na
sede da Companhia, na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, 2365 - 7º andar
- Conjunto 74 - Pinheiros, CEP 05407-003.
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