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FATO RELEVANTE
AQUISIÇÃO DA UNIDADE DE NEGÓCIOS DE PET FOOD DA EMPRESAS IANSA NO CHILE
São Paulo, 22 de janeiro de 2020 – A Camil Alimentos S.A. (“Companhia” ou “Camil”), em
atendimento ao parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”) e à
Instrução CVM 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, que a sua controlada
Empresas Tucapel S.A. celebrou nesta data o Contrato de Compra e Venda de Quotas e Ativos da
LDA SpA e os ativos relacionados a Unidade de Negócios Pet Food da Empresas Iansa S.A., uma
empresa controlada da ED&F Man (“LDA” e “Operação”, respectivamente).
A LDA opera no Chile como um dos líderes em marca de produtos de pet food, com market share
significativo e elevado potencial de crescimento. A aquisição está alinhada com a estratégia da
Companhia e representa um importante passo para a expansão das operações chilenas da Camil para
novas categorias.
A Camil possui um histórico consistente de crescimento e ampliação de participação de mercado por
meio de aquisições. Essa mais recente aquisição consiste em um passo importante para
fortalecimento da competitividade no Chile, país no qual a Camil possui histórico de constante
crescimento e rentabilidade por meio de sua subsidiária Tucapel.
O valor final da operação totalizou CLP 37.000.000.000,00 (trinta e sete bilhões de pesos chilenos)
equivalente a aproximadamente R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) ou US$
48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de dólares). A Operação não está sujeita à aprovação dos
acionistas em Assembleia Geral da Camil, de acordo com o disposto no artigo 256 da Lei das
Sociedades por Ações.
A conclusão da transação está sujeita à aprovação da autoridade chilena de defesa da concorrência
do Chile - Fiscalía Nacional Económica (“FNE”), dentre outras condições usuais a este tipo de
operação. Durante o período de análise pelo FNE as companhias continuarão operando de forma
independente.
A Camil reitera o seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral informados acerca
do andamento deste assunto.
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