FATO RELEVANTE
A Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (“Ambipar” ou “Companhia”) (B3: AMBP3) em
cumprimento ao disposto no Artigo 157, § 4º, da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada e em vigor (“Lei das Sociedades por Ações”), e na Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002,
conforme alterada, vem a público informar a aquisição de 100% da Metal Ar Engenharia Ltda (“Metal
Ar”), através de sua controlada direta, Environmental Participações S.A..
A Metal Ar atua há 54 anos no gerenciamento, movimentação e tratamento de resíduos,
coprocessamento, valorização de recicláveis, perfuração, carregamento e transporte de rocha com foco
principal no setor de mineração. Possui sistema próprio de gerenciamento de mina, equipamentos com
tecnologias especificas que garantem a eficiência, segurança e qualidade nos serviços prestados nas
operações em São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Bahia e Alagoas. Em 2020 apresentou uma receita líquida
de R$114 milhões.
Esta aquisição permite a Companhia atuar no setor de mineração e na oferta de soluções para
gerenciamento total de resíduos, diversificar a carteira de clientes e gerar futuro cross selling,
em linha com o seu plano estratégico de crescimento, com captura de sinergias e potencial maximização
das margens e retorno.
A Companhia esclarece que esta aquisição não será submetida à aprovação dos seus acionistas, tampouco
ensejará direito de recesso, tendo em vista que: (i) foi realizada por meio de sua subsidiária, de capital
fechado; e (ii) o preço pago pela aquisição não ultrapassa uma vez e meia o maior dos três valores previstos
no artigo 256, II da Lei nº 6.404/76.

São Paulo, 10 de junho de 2021.
Ambipar Participações e Empreendimentos S.A.
Thiago da Costa Silva
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

MATERIAL FACT
Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (“Ambipar” or “Company”) (B3: AMBP3), in accordance with
Article 157, paragraph 4th of Brazilian Corporation Law (Law No. 6,404/76, dated as of December 15th,
1976), as amended, and with CVM Instruction No. 358, dated as of January 3rd, 2002, as amended, hereby
inform to its shareholders and the market in general that, it has acquired 100% of Metal Ar Engenharia
Ltda (“Metal Ar”), through its controlled company Environmental Participações S.A..
Metal Ar has been operating for 54 years in the management, handling and treatment of waste, coprocessing, recycling, drilling, loading and transporting rock, with a main focus on the mining sector. It has
its own mine management system, equipment with specific technologies that ensure efficiency, safety and
quality in the services provided in operations in São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Bahia and Alagoas. In 2020,
it presented net revenue of R$114 million.
This acquisition allows the Company to operate in the mining sector and offer solutions for total
waste management, diversify the customer base and generate a future cross selling, in line with
its strategic growth plan, capturing synergies and maximizing potential for margins and return.
The Company clarifies that this acquisition will not be submitted to the approval of its shareholders, nor will
it be entitled to withdrawal, considering that (i) it was carried out through its subsidiary, a closed
corporation; and (ii) the price paid in the acquisition does not exceed one and a half times the highest of
the three values provided for in article 256, II of Law No. 6,404/76.

São Paulo, June 10th 2021
Ambipar Participações e Empreendimentos S.A.
Thiago da Costa Silva
Chief Financial and Investor Relations Officer

