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FATO RELEVANTE
A SIMPAR S.A. (B3:SIMH3) (“SIMPAR” ou “Companhia”), sociedade anônima de capital aberto, em
cumprimento com o disposto na Instrução CVM nº 358/02 e no artigo 157, § 4º, da Lei n° 6.404/76,
vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, em continuidade ao fato relevante
divulgado em 3 de dezembro de 2020, que sua controlada VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES,
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. (“Vamos”) divulgou, nesta data, Fato Relevante informando
que avalia a possibilidade de realizar uma oferta pública com esforços restritos de colocação no Brasil,
de distribuição primária e secundária de ações de emissão da Companhia (“Oferta”).
A potencial Oferta está sujeita às condições do mercado de capitais brasileiro e internacional, de sorte
que ainda não há, nesta data, qualquer aprovação societária da Companhia ou da Vamos sobre a
realização da Oferta, portanto não há definição sobre o volume a ser captado, o preço por ação, o
cronograma para a sua implementação e demais termos e condições.
Este Fato Relevante não constitui uma oferta de venda de valores mobiliários, no Brasil ou no exterior,
incluindo os Estados Unidos da América, possuindo caráter exclusivamente informativo, nos termos da
legislação em vigor, e não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado como, nem constituir,
uma recomendação de investimento, oferta de venda, solicitação ou oferta de compra de quaisquer
valores mobiliários da Vamos ou da Companhia. A distribuição de anúncios e a oferta e venda de
valores mobiliários em certas jurisdições podem ser vedadas por lei.
São Paulo, 08 de janeiro de 2021
Denys Marc Ferrez
Diretor Vice-Presidente Executivo de Finanças Corporativa e
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
SIMPAR S.A. (B3:SIMH3) ("SIMPAR" or "Company"), a publicly held corporation, in compliance with
CVM Instruction 358/02 and article 157, paragraph 4 of Law 6,404/76, hereby informs its shareholders
and the market in general, pursuant to the material fact disclosed on December 3, 2020, that its
subsidiary VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS EQUIPAMENTOS S.A. ("Vamos")
has disclosed, on this date, a Material Fact informing that it evaluates the possibility of performing a
public offering with restricted placement efforts in Brazil, for primary and secondary distribution of
shares issued by the Company ("Offer").
The potential Offer is subject to the conditions of the Brazilian and international capital markets, so
there is not on this date any corporate approval of the Company or of Vamos on the execution of the
Offer, therefore there is no definition on the volume to be raised, the price per share, the schedule for
its implementation and other terms and conditions.
This Material Fact does not represent an offer to sell securities, in Brazil or abroad, including the
United States of America, and is exclusively informative in nature, under the terms of the legislation in
force, and should not, under any circumstances, be considered as, nor constitute, an investment
recommendation, sale offer, request or offer to buy any securities of Vamos or the Company. The
distribution of advertisings and the offer and sale of securities in some jurisdictions may be forbidden
by law.
São Paulo, January 8, 2021
Denys Marc Ferrez
Executive Vice-President of Corporate Finance and
Investor Relations Officer

