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FATO RELEVANTE
A BOMBRIL S.A. (“Companhia”), em cumprimento o art. 157, § 4º da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, e à Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, diante da notícia
publicada pelo jornal “O Estado de S. Paulo” na edição do dia 31 de julho de 2022, cujo título é
“Com dívida tributária de R$ 5 bi, Bombril pode ter de pedir nova recuperação”, informa aos seus
acionistas e ao mercado em geral que não irá ingressar com um pedido de recuperação judicial.
A Companhia esclarece que tem seguido o seu direcionamento estratégico em defesa de suas
margens e do crescimento sustentável de seus volumes de vendas, além de conduzir análises em
busca da melhoria de sua estrutura de capital, com vistas a assegurar o atendimento dos
interesses dos seus acionistas e demais stakeholders.
Em complemento, a Companhia esclarece duas afirmações apresentadas na referida notícia. Em
primeiro lugar, o débito tributário referido no título da matéria encontra-se em discussão judicial
e está com a sua exigibilidade suspensa, conforme consta das notas explicativas das
demonstrações financeiras publicadas periodicamente pela Companhia. Desde a divulgação das
últimas demonstrações financeiras, não houve mudanças nas informações já apresentadas ao
mercado a esse respeito.
Em segundo lugar, não houve renúncia de toda a diretoria. Conforme divulgado em comunicado
ao mercado do dia 14 de julho de 2022, o pedido de renúncia do antigo Diretor Presidente foi
acompanhado, na mesma data, da eleição do então Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores, Sr. Ronnie Borges da Motta, para o cargo de Diretor Presidente. Ademais, o então
Diretor Jurídico, Sr. Marcus Fraga Rodrigues, passou também a exercer o cargo de VicePresidente da Companhia.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados a respeito dessas matérias.
São Bernardo do Campo, 01 de agosto de 2022.
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