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FATO RELEVANTE

Fertilizantes Heringer S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”) vem ao
mercado, em atendimento aos termos do artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), da Instrução
da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, expor o quanto segue,
em decorrência de matéria veiculada na data de hoje no jornal Valor Econômico,
intitulada “Divergência com russos pode prejudicar plano da Heringer”.
Como é de conhecimento público, os controladores da Companhia firmaram com
empresa do Grupo Uralkali uma Binding Letter of Intent com o intuito de alienar o
controle da Companhia para

empresa de referido Grupo. Por razões alheias aos

controladores e à Companhia, mas também em decorrência da postura reprovável
mantida pelo Grupo Uralkali ao longo das discussões contratuais, o negócio não foi
concluído conforme pretendido.
Desde então, mantendo a postura questionável adotada durante o período de
negociações, o Grupo Uralkali vem atuando, judicial e extrajudicialmente, de forma
retaliatória para, de maneira absolutamente injustificada, prejudicar a Companhia,
seus empregados e colaboradores, acionistas, credores e o mercado em geral, com
o intuito de se aproveitar da momentânea dificuldade financeira da Companhia, para,
ao final, obter para si vantagem indevida, forçando a Companhia a uma possível
liquidação de seus ativos por montantes irrisórios, que em nada são condizentes com
o seu efetivo valor.
Sobre o teor da matéria, a Companhia vem a público informar que refuta, de forma
veemente, qualquer alegação de irregularidades em suas demonstrações financeiras.
A Companhia é auditada há mais de 20 anos por grandes empresas de auditoria
internacionais (Big

Four)

sem

nunca ter

tido qualquer ressalva

em

suas

demonstrações financeiras, o que lhe garante absoluta tranquilidade a respeito da

veracidade, seriedade e clareza com que suas atividades vêm sendo exercidas ao
longo dos seus 52 anos de existência.
A Companhia informa, ainda, que já está adotando todas as medidas cabíveis, seja
no âmbito de sua recuperação judicial, seja no âmbito civil e criminal, no Brasil e na
Inglaterra, contra o Grupo Uralkali e seus assessores, pelas inverdades que vêm
sendo divulgadas, inclusive em clara quebra da confidencialidade assumida
contratualmente, em face das informações por eles divulgadas.
Paulínia, 06 de fevereiro de 2020.

Dalton Carlos Heringer
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Fertilizantes Heringer S.A.
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MATERIAL FACT

Fertilizantes Heringer S.A. – Under Judicial Recovery Process (“Company”), in
compliance with the terms of article 157, paragraph 4, of Law No. 6,404, of December
15, 1976, as amended (“Brazilian Corporations Law”), and CVM Instruction No. 358,
of January 3, 2002, as amended, the Company explains what follows, due to an
article published today in the newspaper Valor Econômico, entitled “Divergence with
Russians can damage Heringer's Plan”.
As is public knowledge, the Company's controllers signed a Binding Letter of Intent
with a company of the Uralkali Group with the purpose to sell the Company's control
to the referred company. For reasons unrelated to the controllers and the Company,
but also due to the reprehensible posture maintained by the Uralkali Group during
the discussions of the agreements, the deal was not concluded as intended.
Since then, maintaining the questionable posture adopted during the negotiation
period, the Uralkali Group has been acting, judicially and extrajudicially, in a
retaliatory manner to, in an absolutely unjustified way, cause harm to the Company,
its employees and collaborators, shareholders, creditors and the market in general,
in order to take advantage of the momentary financial difficulties of the Company,
to, in the end, obtain an undue advantage for itself, forcing the Company to a possible
liquidation of its assets for insignificant amounts, which are in no way consistent with
its effective value.
Regarding the content of the article, the Company comes public to inform that it
vehemently refutes any allegation of irregularities in its financial statements. The
Company has been audited for more than 20 years by large international auditing
companies (Big Four) without ever having any reservations in its financial
statements, what guarantees absolute tranquility regarding the veracity, seriousness

and clarity with which its activities have been exercised throughout its 52 years of
existence.
The Company also informs that it is already adopting all the appropriate measures,
whether within the scope of its judicial reorganization, or in the civil and criminal
scope, in Brazil and England, against the Uralkali Group and its advisors, due to the
untruths that have been disseminated, including a clear breach of confidentiality
assumed in the contract, in view of the information disclosed by them.
Paulínia, February 6, 2020.

Dalton Carlos Heringer
Chief Financial Officer and Investor Relations Officer
Fertilizantes Heringer S.A.

