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FATO RELEVANTE
A BRASMOTOR S.A. (“Brasmotor” ou “Companhia”) vem a mercado informar, nos
termos do artigo 2º, inciso VI, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e em continuidade ao fato
relevante divulgado em 08 de dezembro de 2016, que recebeu da CVM, nesta data, o
Ofício nº 570/2016/CVM/SEP/GEA-1, por meio do qual foi comunicado o
cancelamento do registro de companhia aberta na categoria “A” da Brasmotor, em
decorrência do cumprimento de todas as disposições legais e regulamentares aplicáveis
e do resultado do leilão da oferta pública de aquisição de ações ordinárias e ações
preferenciais de emissão da Companhia, visando ao cancelamento do seu registro de
companhia aberta (“OPA”), realizado em 08 de dezembro de 2016 (“Leilão”).
Em decorrência da aprovação do cancelamento do registro de companhia aberta da
Brasmotor pela CVM, a Companha passará, nesta data, a ser uma companhia de capital
fechado e as ações de sua emissão não mais serão negociadas na BM&FBOVESPA
S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.
Por fim, a Companhia informa que será oportunamente convocada uma Assembleia
Geral Extraordinária para deliberar a respeito do resgate compulsório das ações
remanescentes que não tenham sido adquiridas no Leilão ou durante o período
superveniente, nos termos do art. 4º, § 5º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“AGE”). O preço do resgate será equivalente ao preço por ação pago
no Leilão, ajustado pela Taxa SELIC desde a data de liquidação da OPA (i.e., 13 de
dezembro de 2016) até a data do efetivo pagamento do preço do resgate, que deverá
ocorrer em até 15 (quinze) dias após a data de realização da AGE, nos termos do item
8.2 do edital da OPA e do artigo 25-A da Instrução CVM nº 361, de 05 de março de
2002, conforme alterada.
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