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FATO RELEVANTE
AQUISIÇÃO NO EQUADOR DOS ATIVOS DE ARROZ DA AGROINDUSTRIAS DAJAHU S.A.
E DA TRANSPORTES RONALJAVHU S.A.
São Paulo, 27 de julho de 2021 – A Camil Alimentos S.A. (“Companhia” ou “Camil”), em
atendimento ao parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”) e à Instrução CVM 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado
em geral, que a sua controlada Camilatam Ecuador S.A.S celebrou nesta data o Master Purchase
Agreement ("Contrato") com o objetivo de adquirir os ativos, direitos, marcas e contratos
relacionados aos negócios de produção e processamento de arroz da Agroindustrias Dajahu S.A.
(“Dajahu”) e a totalidade das ações de emissão da companhia Transportes Ronaljavhu
S.A.(“Operação”) no Equador.
Os ativos adquiridos operam no Equador como um dos líderes em marca de arroz, com market
share significativo e elevado potencial de crescimento. A Operação está alinhada com a
estratégia da Companhia e representa um importante passo para a expansão da Camil na
América Latina em novas geografias.
A Camil possui um histórico consistente de crescimento e ampliação de participação de mercado
por meio de aquisições. Essa mais recente aquisição consiste em um passo importante para o
ingresso da Companhia no mercado do Equador, alinhado aos objetivos estratégicos da
Companhia de aquisições de marcas e ativos no setor de alimentos na América Latina.
O valor da operação é de USD 36,5 milhões (trinta e seis milhões e quinhentos mil dólares norteamericanos), equivalente a aproximadamente R$ 189,0 milhões (cento e oitenta e nove milhões
de reais), o qual está sujeito a ajuste na data de fechamento da Operação. A Operação não
atende aos requisitos dispostos no artigo 256 da Lei das Sociedades por Ações, não estando
portanto sujeita à aprovação dos acionistas em Assembleia Geral da Camil.
A Camil e a IFC celebraram uma carta-mandato para o financiamento de 100% da aquisição. A
concessão do empréstimo está sujeita à realização de diligências e a negociação dos contratos
definitivos.

A conclusão da Operação está sujeita a condições usuais a este tipo de operação. Durante o
período compreendido entre assinatura e fechamento (para o adimplemento das condições
precedentes estabelecidas a cada parte no Contrato), as companhias continuarão operando de
forma independente.
A Camil reitera o seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral informados
acerca do andamento deste assunto e convida a todos para uma teleconferência a ser realizada
no dia 28 de julho de 2021, às 09:30 hrs (BRT). Os dados para conexão e webcast estão
disponíveis no site de Relações com Investidores da Camil: http://ri.camilalimentos.com.br/.
São Paulo, 27 de julho de 2021
Flavio Jardim Vargas
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Camil Alimentos S.A.
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MATERIAL FACT
ACQUISITION IN ECUADOR OF RICE ASSETS OF AGROINDUSTRIAS DAJAHU S.A. AND
TRANSPORTES RONALJAVHU S.A.
São Paulo, July 27th, 2021 – Camil Alimentos S.A. (B3: CAML3) ("Company" or "Camil") in
compliance with paragraph 4th of article 157 of Law No. 6.404/76, as amended (“Brazilian
Corporations Law”) and CVM Instruction 358/02, hereby informs its shareholders and the
market in general, that its controlled company Camilatam Ecuador S.A. has entered into a Master
Purchase Agreement ("Agreement") on this date, with the purpose of acquiring assets, rights,
brands and contracts related to rice production and rice processing businesses of Agroindustrias
Dajahu S.A. (“Dajahu”) and all of the issued shares of Transportes Ronaljavhu S.A. (“Transaction”)
in Ecuador.
The assets acquired operate in Ecuador as one of the leaders in rice brand, with significant
market share and high growth potential. The Transaction is in line with the Company's strategy
and represents an important step towards expanding Camil into new geographies in Latin
America.
Camil has a consistent history of growing and expanding market share through acquisitions. This
latest acquisition is an important step towards the Company's entry into the Ecuador market,
meeting the Company's strategic objectives of acquiring brands and assets in the food sector in
Latin America.
The acquisition price is USD 36.5 million (thirty six million and five hundred thousand United
States Dollars), equivalent approximately to BRL 189.0 million (one hundred and eighty nine
million Brazilian reais), and is subject to adjustments on the closing date of the Transaction. The
Transaction does not meet the requirements set forth in article 256 of the Brazilian Corporations
Law, and, therefore, is not subject to approval by the shareholders at a Camil’s General Meeting.
Camil and IFC signed a mandate to finance 100% of the acquisition. The granting of the loan is
subject to due diligence and the negotiation of definitive contracts.
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The completion of the Transaction is subject to conditions customary to this type of operation.
Between signing and closing (period necessary for the parties to comply with the conditions
precedent set forth in the Agreement), the companies will continue to operate independently.
Camil reiterates its commitment to keep its shareholders and the market in general informed of
the progress of this matter and invites everyone to a conference call to be held on July 28th,
2021, at 09:30 (BRT). The data for connection and webcast are available on Camil's Investor
Relations website: http://ri.camilalimentos.com.br/.

São Paulo, July 27th, 2021
Flavio Jardim Vargas
Chief Finance and IR Officer
Camil Alimentos S.A.
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