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COMUNICADO AO MERCADO
MONTEIRO ARANHA S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, na Avenida Afrânio de Melo Franco, n.º 290, sala 101-A, parte, Leblon, CEP 22.430-060, com
seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE
33.300.108.611, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 33.102.476/0001-92 (“Companhia”), vem, em
continuidade ao comunicado ao mercado divulgado em 1.º de outubro de 2020, informar aos seus
acionistas e ao mercado em geral o que 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 25.250612, inscrita no CNPJ/ME sob nº 29.950.060/0001-57 (“Nortec”), divulgou fato relevante
informando que, nesta data, foram verificadas as condições previstas no Contrato de Compra e
Venda e Outras Avenças (“Contrato”), celebrado em 1.º de outubro de 2020, entre o Alta Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior, fundo de investimento em
participações gerido de forma discricionária pela CHARLES RIVER ADMINISTRADORA DE RECURSOS
FINANCEIROS LTDA. e do qual a Companhia é titular, indiretamente, da totalidade das cotas, (“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”).
Desse modo, o FIP Alta concluiu a aquisição de 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 correspondente a totalidade da participação acionária da BNDESPAR no capital social da
Nortec (“Operação”).
Adicionalmente, nesta data, o FIP Alta também adquiriu 356.322 (trezentas e cinquenta e
seis mil, trezentas e vinte e duas) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal,
representativas de, aproximadamente, 3% (três por cento) do capital de emissão da Nortec, de
titularidade de Nicolau Pires Lages, residente e domiciliado no Estado e Cidade do Rio de Janeiro,
inscrito no CPF/ME sob n.º 052.444.207-04 (“Nicolau Lages”).
Desse modo, a Companhia, por meio do FIP Alta, passou a ser titular indiretamente de
2.731.801 (duas milhões, setecentos e trinta e um mil, oitocentos e uma) ações ordinárias,
escriturais e sem valor nominal, equivalentes, nesta data, a 23% (vinte e três por cento) das ações
ordinárias de emissão da Nortec.
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O FIP Alta firmou, ainda, nesta data, um instrumento de outorga (i) de opções de venda sobre
a totalidade da participação do FIP Alta no capital social da Nortec; e (ii) de opção de compra sobre
parte ou totalidade das ações detidas pelo Nicolau Lages no capital social da Nortec, atualmente
representativas de 20% (vinte por cento) do capital social total e votante da Nortec.
Ainda, FIP Alta celebrou acordo de acionistas com os demais acionista da Nortec para regular
seus direitos na qualidade de acionistas da Nortec.
O

fato

relevante

da

Nortec

está

disponível

no

link

a

seguir:

https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmExibirArquivoIPEExterno.aspx?NumeroProtocoloEntrega=870137

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2021.
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