FATO RELEVANTE
Tarpon Investimentos S.A. (“Companhia”), em complemento aos fatos relevantes de
28 de dezembro de 2018, 24 de janeiro e 16 de maio de 2019, e aos Avisos aos Acionistas
de 19 de maio e 3 de junho de 2019, vem comunicar que, nesta data, após a consolidação
das ordens de venda registradas no Sistema Eletrônico de Negociação da B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão (“B3”), no contexto da oferta pública de aquisição das ações ordinárias de
emissão da Companhia, com o objetivo de cancelar o seu registro de companhia aberta
perante a CVM e a consequente saída do Novo Mercado (“OPA” e “Cancelamento de
Registro”), a B3 divulgou que, nos termos do item 6.5.3 do edital da OPA divulgado em
18 de maio de 2019 (“Edital”), das 12.687.871 ações ordinárias habilitadas no Leilão,
10.755.269 ações ordinárias concordaram com o Cancelamento de Registro, tendo sido
atingindo, portanto, o quórum mínimo necessário de 2/3 das ações em circulação
habilitadas no leilão para o Cancelamento de Registro, nos termos previstos no item 3.3
do Edital e no art. 16, inciso II, da Instrução CVM nº 361/02. O leilão da OPA ocorrerá
no dia 18 de junho de 2019 e a liquidação no dia 25 de junho de 2019 (“Data de
Liquidação da OPA”).
Como resultado do atingimento do quórum para Cancelamento Registro, foi
implementada a condição para a eficácia da redução do capital social da Companhia,
aprovada em assembleia geral extraordinária realizada em 6 de março de 2019 (“Redução
de Capital”). Na Data de Liquidação da OPA, a Companhia pagará aos seus acionistas,
com base na posição por eles detida ao final do pregão desta data, a título de restituição
de parte do valor de suas ações, o montante bruto de R$0,743694 por ação, que será
descontado do valor dos tributos, conforme legislação aplicável. A partir do dia 18 de
junho de 2019, inclusive, as ações ordinárias de emissão da Companhia passarão a ser
negociadas ex-direito à Redução de Capital.
Nos termos da cláusula 4.4.1 do Edital, tendo em vista a implementação da Redução de
Capital, o preço por ação objeto da OPA, de R$1,09 (“Preço por Ação”), será reduzido
pelo provento da Redução de Capital a ser pago na Data de Liquidação da OPA, no
montante de R$0,743694 por ação, passando a ser de R$0,35 (“Ajuste do Preço por
Ação”).
Em decorrência da aplicação do Ajuste do Preço por Ação, as ordens de venda registradas
até as 16h00min e consideradas irrevogáveis e irretratáveis a partir das 17h30min desta
data serão automaticamente canceladas no processamento noturno, e todas as ofertas dos
acionistas que concordaram em vender as suas ações ao Preço por Ação serão reinseridas
pela B3, na Data do Leilão, ao preço de R$0,35 por ação. As ordens para venda por valor
superior ao Preço por Ação serão consideradas como discordantes e não serão reinseridas
para fins do leilão.

A Companhia manterá o mercado informado de quaisquer novas informações relevantes
relacionadas à OPA e à Redução de Capital. Outros esclarecimentos poderão ser obtidos
no telefone (11) 3074-5800 ou por e-mail ri@tarpon.com.br.
Este fato relevante é de caráter exclusivamente informativo e não constitui uma oferta
pública de aquisição de valores mobiliários.
São Paulo, 17 de junho de 2019
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