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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, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto 

segue: 

 

Nortec Química S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de Duque de Caxias, 

Estado do Rio de Janeiro, na Rua Dezessete, nº 200, A B C D Distrito Industrial, 

Mantiqueira, CEP 25.250-612, inscrita no CNPJ/ME sob nº 29.950.060/0001-57 (“Nortec”) 

divulgou, nesta data, fato relevante informando sobre a assinatura do Contrato de Compra e 

Venda e Outras Avenças (“Contrato”) entre o Alta Fundo de Investimento em Participações 

Multiestratégia Investimento no Exterior (“FIP Alta”) e BNDES Participações S.A. - 

BNDESPAR, sociedade por ações, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 

Janeiro, na Avenida República do Chile, nº 100, Parte, Centro, CEP 20.031-917, inscrito no 

CNPJ/ME sob nº 00.383.281/0001-09 (“BNDESPAR”), por meio do qual, subordinado a 

determinadas condições suspensivas, o FIP Alta se comprometeu a adquirir da 

BNDESPAR, em contrapartida ao pagamento de R$ 38.864.587,07 (trinta e oito milhões, 

oitocentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e sete reais, e sete centavos) (“Preço 

de Aquisição”), 2.375.479 (dois milhões, trezentas e setenta e cinco mil, quatrocentas e 

setenta e nove) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal de emissão da Nortec, 

representativas de 20% (vinte por cento) do capital social votante e total da Nortec e a 

totalidade da participação acionária da BNDESPAR no capital social da Nortec 

(“Operação”). 

 

A Companhia é indiretamente titular da totalidade das cotas do FIP Alta, fundo de 

investimento em participações gerido pela Charles River Administradora de Recursos 

Financeiros Ltda., de modo que, verificadas as condições suspensivas e efetivada a 

Operação, a Companhia passará, por meio do FIP Alta, a ser indiretamente titular de ações 

representativas de 20% (vinte por cento) do capital social total e votante da Nortec. 

 

A Companhia informa, ainda, que o Preço de Aquisição será pago pelo FIP Alta no 

montante de R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais) à vista e o restante em três 

parcelas iguais e anuais no valor de R$ 2.288.195,69 (dois milhões, duzentos e oitenta e oito 

mil, cento e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos), ajustadas nos termos do 
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Contrato, sendo que a BNDESPAR poderá fazer jus a um pagamento contingente adicional 

de até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), condicionado ao atingimento de 

determinadas metas pela Nortec. 

 

A conclusão da Operação está sujeita à verificação de determinadas condições suspensivas, 

dentre as quais, notadamente, a conclusão da auditoria pelo FIP Alta, a negociação de um 

novo acordo de acionistas entre o FIP Alta e os demais acionistas relevantes da Nortec e a 

aprovação da operação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. 

 

O fato relevante da Nortec está disponível no link a seguir: 

https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmExibirArquivoIPEExterno.aspx?NumeroProtocoloEntrega=796854 

 

Por fim, a Companhia reafirma seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em 

geral atualizados sobre os assuntos aqui tratados.  

 

Rio de Janeiro, 1º de outubro de 2020. 

 

Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello 

Diretor de Relações com Investidores 


