ELEKEIROZ S.A.
CNPJ/MF nº 13.788.120/0001-47
(Companhia Aberta)

FATO RELEVANTE
Ofício-Conjunto nº 39/2019-CVM/SRE/SEP –Prorrogação do prazo de resposta
às exigências contidas no Ofício-Conjunto nº 37/2019-CVM/SRE/SEP, no âmbito
do Processo CVM nº 19957.001012/2019-07 - Oferta Pública para Aquisição de
Ações (OPA)
ELEKEIROZ S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no §4° do artigo 157 da Lei
n° 6.404/1976 (“Lei das S.A.”), conforme alterada, e na Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários - CVM nº 358/2002, conforme alterada, em complemento ao fato
relevante divulgado nesta mesma data (“Primeiro FR de 21.6.2019”) acerca das
solicitações feitas pela CVM no Ofício-Conjunto nº 37/2019-CVM/SRE/SEP (“Ofício
37/2019”), no âmbito do Processo CVM nº 19957.001012/2019-07 - Oferta Pública para
Aquisição de Ações (OPA) informa aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto
segue:
(a)
a Companhia recebeu da CVM, nesta data, por volta das 12h, ou seja, depois da
divulgação do Primeiro FR de 21.6.2019, o Ofício-Conjunto nº 39/2019-CVM/SRE/SEP
(“Ofício 39/2019”), em resposta a pedido formulado pela Companhia e por seu acionista
controlador, Kilimanjaro Brasil Partners I B – Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia Investimento no Exterior (“FIP Kilimanjaro”);
(b)
Conforme o disposto no Ofício 39/2019, os prazos para cumprimento pela
Companhia das solicitações estabelecidas nos itens 3 (ii) a 3(iv) do Ofício 37/2019 foram
prorrogados para até as 23:59 horas do dia 28.6.2019. Apesar disso, a Companhia
entende que referidas solicitações contidas no Ofício 37/2019 já foram cumpridas nesta
data, nos termos do Primeiro FR de 21.6.2019, divulgado pela Companhia antes da
abertura do pregão; e
(c)
Também de acordo com o disposto no Ofício 39/2019, o prazo para cumprimento
pelo FIP Kilimanjaro da solicitação estabelecida no item 3(v) do Ofício 37/2019 foi
prorrogado para até as 18:00 horas do dia 15.7.2019.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados sobre
qualquer outro fato relevante acerca desses assuntos, nos termos da legislação aplicável.
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