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COMUNICADO AO MERCADO
MONTEIRO ARANHA S.A., sociedade anônima com sede na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Av. Afrânio de Melo Franco, n.º 290, sala 101-A, parte, Leblon,
CEP 22.430-060 (“Companhia”), com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial
do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 333.0010861-1, inscrita no CNPJ sob o n.º
33.102.476/0001-92, em complemento ao Fato Relevante divulgado em 2 de julho de 2020
(“Fato Relevante 02.07.2020”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto
segue:
Nos termos do Fato Relevante 02.07.2020, a Companhia noticiou que, em atendimento à
legislação aplicável, como consequência de operação realizada naquela data que culminou no
aumento de sua participação acionária na Companhia, os acionistas integrantes do grupo de
controle realizarão oferta pública de aquisição de ações por aumento de participação (“OPA
por Aumento de Participação”).
Sobre o assunto, a Companhia informa que, para fins de esclarecimento, em virtude de
recentes consultas por parte de seus acionistas, questionou representantes dos acionistas
controladores sobre possibilidade de esses promoverem junto com a OPA por Aumento de
Participação o cancelamento de registro da Companhia.
Em resposta recebida nesta data, o representante dos acionistas controladores confirmou à
Companhia que a OPA por Aumento de Participação a ser lançada é uma exigência legal e
regulamentar decorrente do aumento de participação do grupo de controle, não havendo,
nesse momento, interesse dos acionistas controladores em proceder ao cancelamento de
registro da Companhia, tampouco cumular os procedimentos da OPA por Aumento de
Participação com os procedimentos aplicáveis às ofertas para cancelamento de registro.
Por fim, a Companhia reafirma seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em
geral atualizados sobre os assuntos aqui tratados, inclusive com relação às próximas etapas do
processo referente à OPA por Aumento de Participação.
Rio de Janeiro, 17 de julho de 2020.
Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello
Diretor de Relações com Investidores

