
 

FATO RELEVANTE 
 

Prumo Logística S.A. (“Companhia”) (Bovespa: PRML3), em cumprimento ao art. 

157, §4º da Lei 6.404/76 e à Instrução CVM nº 358/02, vem a público informar aos 

seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da 

Companhia recebeu, nesta data, correspondência de seus acionistas controladores, 

conforme documento anexo, comunicando sobre sua intenção de realizar oferta 

pública de aquisição das ações de emissão da Companhia em circulação no mercado. 

 

A Companhia manterá seus acionistas informados sobre a evolução deste evento. 

 

 

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2016 

 

 

Prumo Logística S.A. 

Eugênio Leite de Figueiredo 

Diretor Financeiro de Diretor de Relação com Investidores 

  



 

“14 de outubro de 2016 

 

Para 

Prumo Logística S.A. 

Rua do Russel, 804, 5° andar 

Glória, Rio de Janeiro – RJ 

 

 

At: Sr. Eugênio de Leite Figueiredo 

 

 

Ref.: Oferta Pública de Cancelamento de Registro  

 

 

Prezados Senhores, 

 

EIG LLX HOLDINGS S.À.R.L, uma  société à responsabilité limitée devidamente constituída  e 

existente de acordo com as leis de Luxemburgo, com sede em 2 Boulevard Konrad Adenauer, 

L-1115, Luxemburgo, registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF) sob o nº 

18.916.230/0001-60 (“EIG LLX”) em conjunto com EIG ENERGY XV HOLDINGS (Flame), LLC, 

uma sociedade de responsabilidade limitada devidamente constituída e existente de acordo com 

as leis de Delaware, nos Estados Unidos, com sede em 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, 

DE 19904, registrada no CNPJ/MF sob o nº 21.530.014/0001-97 (“EIG Flame” e, em conjunto 

com EIG LLX, a “EIG”), acionistas controladores detentores de aproximadamente 76,73% do 

capital total e votante da Prumo Logística S.A. (a “Companhia”); 

 

Considerando que, como resultado do aumento de capital aprovado pelo Conselho de 

Administração da Companhia em 26 de julho de 2016 e homologado pelo Conselho de 

Administração em 10 de outubro de 2016, a EIG atualmente detém mais de 75% (setenta e cinco 

por cento) do capital social da Companhia e, por esta razão, não cumpre mais o requisito de 

percentual mínimo de ações em circulação, aplicável às companhias listadas no segmento 

denominado Novo Mercado (“Novo Mercado”) da BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores, 

Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), de acordo com a Cláusula 3.1(vi) do Regulamento 

de Listagem do Novo Mercado; 

 

A EIG informa que não tem intenção de se desfazer de suas ações no mercado e, portanto, 

realizará, diretamente ou por meio de entidade relacionada, uma oferta pública de aquisição de 

ações para adquirir a totalidade das ações em circulação de emissão da Companhia, com o 

objetivo de cancelar o registro da Companhia na categoria “A” perante a CVM e de saída do 

segmento de listagem do Novo Mercado, nos termos do §4° do artigo 4° da Lei n° 6.404, de 15 

de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 6.404/76”), da Instrução CVM n° 361, de 5 de 



 

março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”), Capítulos X e XI do Regulamento do 

Novo Mercado e dos artigos 33 e 34 do Estatuto Social da Companhia (a “Oferta Pública de 

Aquisição de Ações” ou “OPA”). 

 

A OPA terá como objetivo a aquisição de até a totalidade das 87.507.375  ações ordinárias em 

circulação de emissão da Companhia, representando aproximadamente 23,27% do capital social 

total e votante. O preço máximo ofertado será de R$6,69 (seis reais e sessenta e nove centavos) 

por ação, a ser pago em reais na data de liquidação financeira da OPA. 

 

O preço ofertado por ação corresponde ao preço de emissão por ação estabelecido pelo 

Conselho de Administração da Companhia no âmbito do aumento de capital aprovado na reunião 

realizada em 26 de julho de 2016 e parcialmente homologado na reunião realizada em 10 de 

outubro de 2016, nos termos do artigo 170, §1º, inciso III da Lei 6.404/76. 

 

Solicitamos a gentileza de que o Conselho de Administração se reúna com o objetivo de (i) indicar 

3 (três) instituições ou empresas especializadas responsáveis pela elaboração do laudo de 

avaliação para a OPA; e (ii) convocar a Assembleia Geral de Acionistas da Companhia, para: (a) 

que os acionistas detentores das ações em circulação, conforme definido pelo Regulamento de 

Listagem do Novo Mercado, escolham a instituição ou empresa especializada responsável pela 

elaboração do laudo de avaliação das ações de emissão da Companhia, a partir da lista tríplice 

indicada pelo Conselho de Administração, e (b) deliberar sobre a saída da Companhia do Novo 

Mercado, que será condicionada aos termos e condições aplicáveis à OPA. 

 

O lançamento da OPA está condicionado à aprovação do registro de tal Oferta Pública de 

Aquisição de Ações pelas autoridades reguladoras e autorreguladoras aplicáveis, como a CVM 

e a BM&FBOVESPA, e à aprovação da OPA por determinados credores da Companhia. Outros 

termos e condições da OPA serão devidamente informados ao mercado de acordo com as 

normas aplicáveis. 

 

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais necessários. 

 

 

______________________________________________ 

EIG LLX HOLDINGS S.Á.R.L 

 

 

______________________________________________ 

EIG ENERGY XV HOLDINGS” 


