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FATO RELEVANTE
A BOMBRIL S.A. (“Companhia”), em cumprimento do art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76 e nos termos da
Instrução CVM nº 358/02, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu, nesta data,
comunicação de titular de 45.275.195 (quarenta e cinco milhões, duzentas e setenta e cinco mil, cento e
noventa e cinco) debêntures emitidas no âmbito do Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão
Privada de Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, da Bombril S.A.
(“Debenturista”, “Debêntures” e “Escritura de Emissão”, respectivamente), representativas de 68,6% (sessenta
e oito vírgula seis por cento) do total de Debêntures emitidas, por meio da qual informa que, com fundamento
na Cláusula 4.17.1 da Escritura de Emissão, procedeu à convocação de uma assembleia geral de debenturistas
(“AGD”) a realizar-se, em primeira convocação, no dia 17 de junho de 2019, às 10:00 horas, na sede social da
Companhia, na cidade de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, na Rodovia Anchieta, km 14, s/n,
CEP 09696-000, nos termos e para os fins da Cláusula 4.17.1.1 da Escritura de Emissão.
Conforme edital de convocação da AGD anexo à carta em referência, será deliberado na ocasião sobre a
seguinte ordem do dia: (i) discutir e votar acerca da incidência da Cláusula 4.17.1 da Escritura de Emissão e
suas consequências; e, em virtude dessa deliberação, (ii) discutir e deliberar acerca da prorrogação do
vencimento das Debêntures e/ou da conversão, total ou parcial, das Debêntures em ações da Companhia, e
da celebração do primeiro aditamento à Escritura de Emissão para formalização das deliberações tomadas.
A Companhia informa que submeterá o tema ao seu Conselho de Administração brevemente, para que delibere
e divulgue previamente à AGD a sua recomendação acerca dos temas constantes da ordem do dia, no melhor
interesse da Companhia.
A Companhia informa que manterá seus acionistas e o mercado informados a respeito de eventuais novos
fatos relevantes envolvendo os assuntos tratados neste documento.
São Bernardo do Campo, 31 de maio de 2019.
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