
FATO RELEVANTE 

 

Tarpon Investimentos S.A. (“Companhia”), em complemento aos fatos relevantes de 

28 de dezembro de 2018, 24 de janeiro, 16 de maio e 17 de junho de 2019, vem 

comunicar que foi realizado com sucesso o leilão da oferta pública de aquisição das ações 

ordinárias de emissão da Companhia, com o objetivo de cancelar o seu registro de 

companhia aberta perante a CVM e a consequente saída do Novo Mercado (“OPA” e 

“Cancelamento de Registro”, respectivamente). 

Como resultado do leilão, a Mangue Participações Ltda. (“Ofertante”) adquiriu 

10.755.269 ações ordinárias de emissão da Companhia em circulação, representativa de 

23,74% do seu capital social. As ações foram adquiridas pelo preço unitário de R$0,35, 

totalizando o valor de R$3.764.344,15.  

A liquidação financeira das aquisições realizadas no leilão da OPA, bem como o 

pagamento da Redução de Capital ocorrerá em 25 de junho de 2019. Após a liquidação a 

Ofertante passará a ser titular, direta e indiretamente, de 27.396.176 ações ordinárias de 

emissão da Companhia, o que representa aproximadamente 84,22% do seu capital social. 

Tendo sido atingindo o quórum mínimo necessário de 2/3 das ações em circulação 

habilitadas no leilão para o Cancelamento de Registro, nos termos previstos no item 3.3 

do Edital e no art. 16, inciso II, da Instrução CVM nº 361/02, a Companhia dará 

prosseguimento aos atos necessários para o Cancelamento de Registro.  

As ações da Companhia deixarão de integrar o segmento do Novo Mercado da B3, 

passando a ser negociadas no segmento básico da B3 a partir de 19 de junho de 2019 até 

a manifestação da CVM quanto ao Cancelamento do Registro. Após essa manifestação 

da CVM, as ações não serão mais negociadas na B3. 

Os acionistas que não venderam suas ações no leilão da OPA e desejam vender suas ações 

ao Ofertante poderão fazê-lo durante o período de 3 (três) meses seguintes ao Leilão, ou 

seja, de 18 de junho de 2019 a 18 de setembro de 2019, nos termos do item 6.10 do 

Edital. 

Outros esclarecimentos poderão ser obtidos no telefone (11) 3074-5800 ou por e-mail 

ri@tarpon.com.br. 

 

São Paulo, 18 de junho de 2019 

 

Marcelo Guimarães Lopo Lima 

Diretor de Relações com Investidores  

mailto:ri@tarpon.com.br


MATERIAL FACT  

 

Tarpon Investimentos S.A. ("Company"), in addition to the material facts disclosed on 

December 28, 2018, January 24, May 16 and June 17, 2019, hereby announces the 

successful completion of the auction of the tender offer for the acquisition of the 

Company’s common shares with the purpose of cancelling its registration as a publicly-

held company before the CVM and the consequent delisting from the Novo Mercado 

("Tender Offer" and "Cancelling of Registration", respectively). 

As a result of the auction, Mangue Participações Ltda. ("Offeror") acquired 10,755,269 

common shares issued by the Company in the free float, representing 23.74% of its capital 

stock. The shares were acquired at a unit price of R$ 0.35, corresponding to a total amount 

of R$ 3,764,344.15. 

The financial settlement of the acquisitions made in the auction of the Tender Offer, as 

well as the payment of the Capital Decrease will occur on June 25, 2019. After the 

settlement, the Offeror will be the holder, directly and indirectly, of 27,396,176 common 

shares issued by the Company, which represents approximately 84.22% of its capital 

stock. 

Having reached a minimum quorum of 2/3 of the outstanding shares authorized in the 

auction for the Cancelling of Registration, pursuant to item 3.3 of the Notice and article 

16, item II, of CVM Instruction No. 361/02, the Company will proceed with the necessary 

procedures for the Cancelling of Registration. 

The Company's shares will no longer be part of the Novo Mercado segment of B3, and 

will be traded in the basic segment of B3 from June 19, 2019 until CVM's manifestation 

regarding the Cancelling of Registration. After the CVM's manifestation, the shares will 

no longer be traded in B3. 

Shareholders who have not sold their shares in the auction of the Tender Offer and wish 

to sell their shares to the Offeror may do so during the three (3) month period following 

the Auction, that is, from June 18, 2019 to September 18 2019, pursuant to item 6.10 of 

the Notice. 

Other clarifications can be obtained at the phone (11) 3074-5800 or by e-mail 

ri@tarpon.com.br. 

 

São Paulo, June 18, 2019. 

 

Marcelo Guimarães Lopo Lima 

Investor Relations Officer 
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