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FATO RELEVANTE
Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. (“Argo” ou “Companhia”), comunica
aos seus acionistas e ao mercado em geral, em cumprimento ao disposto no §4º do artigo 157
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, que, nesta data,
foi celebrado um Acordo de Investimento entre o Pátria Infraestrutura III – Fundo de
Investimento em Participações - Multiestratégia, a Sommerville Investments B.V., subsidiária
integral da Temasek Holdings (Private) Limited, uma empresa de investimentos sediada em
Singapura, a FTRSPE 3 Empreendimentos e Participações S.A. e a Argo Co-Investimento Fundo
de Investimento em Participações - Multiestratégia (“Atuais Acionistas”), e o Itaú Unibanco S.A.
(“Investidor”), sendo a Companhia uma interveniente anuente (“Acordo de Investimento”), tendo
por objeto a subscrição pelo Itaú de ações preferenciais resgatáveis emitidas pela Companhia no
valor de aproximadamente R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) (“Operação”),
resultando em um investimento representando cerca de 9,5% (nove e meio por cento) do capital
social da Companhia. No âmbito da Operação, foi, portanto, alterado o estatuto social e criada
uma nova classe de ações da Companhia, as quais possuem resgate obrigatório previsto para
2023 e fazem jus a determinadas vantagens e preferências.
Ademais, foi também celebrado na presente data um Acordo de Acionistas da Companhia para
regulamentar a relação entre os Atuais Acionistas da Companhia e o Investidor, o qual passou a
figurar como acionista minoritário da Companhia, titular da totalidade das ações preferenciais ora
emitidas no âmbito da Operação.
São Paulo, 27 de fevereiro de 2019.
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