FERTILIZANTES HERINGER S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
NIRE 32.3.0002794-6
CNPJ Nº 22.266.175/0001-88
FATO RELEVANTE
Fertilizantes Heringer S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”) vem, em atendimento aos
termos do artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”) e da Resolução CVM n° 44/2021, informar seus acionistas e o mercado em
geral que, como desdobramento da operação divulgada por meio de nosso fato relevante de 20 de
dezembro de 2021, nesta data, foi publicado o despacho SG Nº 88/2022 (“Despacho”) do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”) contendo a aprovação, sem restrições, do Ato de
Concentração nº 08700.000030/2022-54 por meio do qual se notificou a operação envolvendo a
aquisição do controle indireto da Companhia pela EuroChem Comércio de Produtos Químicos Ltda. ao
órgão.
A decisão somente será final depois de transcorrido o prazo de 15 dias contados da publicação do
Despacho no Diário Oficial da União, sem que tenha havido avocação pelo tribunal do CADE, nos
termos da legislação aplicável.
A Companhia reitera seu compromisso em manter os acionistas e o mercado em geral informados a
respeito dos desdobramentos deste assunto.
Viana, ES, 26 de janeiro de 2022
Dalton Carlos Heringer
Diretor de Relações com Investidores
Fertilizantes Heringer S.A.
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MATERIAL FACT
Fertilizantes Heringer S.A. – Em Recuperação Judicial (“Company”), pursuant to article 157,
paragraph 4 of Law No. 6,404 of December 15, 1976, as amended (“Brazilian Corporation Law”) and
to CVM Resolution No. 44 of 2021, hereby informs its shareholders and the market in general that, as
a development of the transaction disclosed by means of the material fact of December 20, 2021, on
this date, it was published the Decision SG No. 88/2022 (“Decision”) issued by the Brazilian Antitrust
Authority (“CADE”) containing the approval, without restrictions, of the Concentration Act No.
08700.000030/2022-54 by means of which the transaction involving the indirect acquisition of the
Company’s control by EuroChem Comércio de Produtos Químicos Ltda. was notified to CADE.
The approval will only be final after a period of 15 days from the publication of the Decision in the
Official Press, provided CADE’s Court does not claim to analyze the case, under the terms of the
applicable legislation.
The Company reassures its commitment to maintain its shareholders and the market informed about
further repercussions.
Viana, January 26, 2022
Dalton Carlos Heringer
Investors Relations Officer
Fertilizantes Heringer S.A.

