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FATO RELEVANTE
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 cumprimento ao disposto no § 4º do art. 157 da Lei n.º 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e na regulamentação da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), especialmente a Instrução CVM n.º 358, de 3 de
janeiro de 2002, conforme alterada, e a Instrução CVM n.º 361, de 5 de março de 2002,
conforme alterada, e em complemento aos Fatos Relevantes de 2 de julho de 2020, 3 de
agosto de 2020 e 12 de agosto de 2020, e ao Comunicado ao Mercado de 17 de julho de
2020, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:
A Companhia providenciou nesta data a convocação da assembleia especial, destinada aos
titulares de ações da Companhia em circulação no mercado (“Assembleia Especial”), para
deliberar a eventual realização de nova avaliação do valor justo das ações para fins da oferta
pública para aquisição de ações por aumento de participação a ser lançada por Sociedade
Técnica Monteiro Aranha S.A..
A Assembleia Especial deverá ser realizada, em primeira convocação, no dia 15 de setembro
de 2020, às 9 horas.
A Companhia lembra que, conforme noticiado no Fato Relevante datado de 12 de agosto de
2020, a convocação da Assembleia Especial visa a cumprir o disposto no art. 4º-A, § 1.º, da
Lei das S.A., tendo em vista o pedido formulado por acionista titular de mais de 10% (dez
por cento) das ações de emissão da Companhia em circulação no mercado.
Ressalta-se que, em atendimento à regulamentação aplicável, os documentos pertinentes à
Assembleia Especial, incluindo o edital de convocação e a proposta da administração, com
as informações necessárias à participação no conclave e à análise das matérias objeto da sua
ordem do dia, encontram-se disponíveis para consulta dos senhores acionistas na sede da
Companhia, na sua página de relações com investidores (www.monteiroaranha.com.br), no
site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(www.b3.com.br).
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Na oportunidade, a Companhia aproveita para reafirmar o seu compromisso de manter os
acionistas e o mercado em geral informados sobre os assuntos aqui tratados.
Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2020.
Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello
Diretor de Relações com Investidores

