JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 60.543.816/0001-93
Companhia Aberta

JP PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 15.463.423/0001-15
Companhia Aberta

FATO RELEVANTE
Jereissati Participações S.A. (“Jereissati Participações”) e sua controladora JP Participações
S.A. (“JPP” e, em conjunto com Jereissati Participações, as “Companhias”) em atendimento
ao disposto no art. 157, §4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), na forma e para os fins das
Instruções CVM nº 319/99 e nº 358/02, vêm, em continuidade ao Fato Relevante datado em
6 de outubro de 2014 relativamente à proposta para reversão da reorganização societária da
Jereissati Participações divulgada ao mercado por meio dos Fatos Relevantes de 13 de
junho e 6 de dezembro de 2013 (“Reorganização Societária”), informar aos seus acionistas
e ao mercado em geral que foi convocada, nesta data, assembleia geral extraordinária de
acionistas da Jereissati Participações para deliberar sobre a incorporação da JPP pela
Jereissati Participações.
1.

Operação

1.1.
Operação. A operação consiste na incorporação da JPP pela sua controlada Jereissati
Participações, com a versão da integralidade do patrimônio da JPP para a Jereissati
Participações, que sucederá aquela a título universal, em todos os seus bens, direitos e
obrigações, com a consequente extinção da JPP, nos termos do artigo 227 da Lei das S.A.
(“Incorporação”).
2.

Objetivos, Benefícios e Justificação da Incorporação.

2.1.
Objetivos, Benefícios e Justificação da Incorporação. A Incorporação tem como
objetivo dar seguimento ao processo de regresso da estrutura jurídica das Companhias ao
status quo anterior à realização da Reorganização Societária (“Reversão”), tendo em vista
que: (i) a JPP é uma companhia aberta criada especificamente para os fins da
Reorganização Societária e que não possui passivos e possui como único ativo, com
exceção de um caixa no valor de R$ 3.866,46 (três mil, oitocentos e sessenta e seis reais e
quarenta e seis centavos), o investimento na Jereissati Participações; (ii) em 10 de março de
2014, os acionistas da Jereissati Participações, reunidos em assembleia geral extraordinária
aprovaram a reconsideração das deliberações que aprovaram a conversão das ações
preferenciais de emissão da Jereissati Participações em ações ordinárias e a alteração do
percentual do dividendo obrigatório para 25% do lucro líquido ajustado, deliberações que
haviam sido aprovadas na assembleia geral extraordinária e na assembleia especial da
Jereissati Participações realizadas em 27 de dezembro de 2013 como parte da
Reorganização Societária; e (iii) como consequência da reconsideração das referidas

deliberações, e tendo em vista que a implementação de cada uma das etapas da
Reorganização Societária era condicionada à aprovação das demais etapas, a Reorganização
Societária não teve eficácia.
A Incorporação, portanto, é uma das etapas necessárias para a implementação da Reversão
tal como aprovada pelos Conselhos de Administração das Companhias em reuniões
realizadas em 6 de outubro de 2014, que tem como objetivo regredir a situação jurídica das
Companhias para o status quo anterior ao do início da Reorganização Societária, resultando
em um maior número de acionistas da Jereissati Participações.
3.
Estrutura Societária. A estrutura acionária resumida da Jereissati Participações
antes e após a Incorporação está indicada nos quadros abaixo:
Antes da Incorporação

4.

Pós a incorporação

Atos Negociais e Societários Anteriores.

4.1.
Aprovação da Reorganização Societária. Em 05 de dezembro de 2013, os Conselhos
de Administração da Jereissati Participações e da JPP aprovaram a proposta de
Reorganização Societária. Em 27 de dezembro de 2013, as assembleias geral e especial de
acionistas da Jereissati Participações aprovaram a Reorganização Societária com o objetivo
de elevar a Companhia a níveis diferenciados e regras mais rígidas de governança
corporativa e de divulgação e transparência de informações.
4.2. Reconsideração de Deliberações Aprovadas na AGE da Jereissati Participações de 27
de dezembro de 2013 pela Assembleia Geral Extraordinária da Jereissati Participações. Em
10 de março de 2014, os acionistas da Jereissati Participações, reunidos em assembleia geral
extraordinária, aprovaram a reconsideração das deliberações que aprovaram a conversão das
ações preferenciais de emissão da Jereissati Participações em ações ordinárias e a alteração
do percentual do dividendo obrigatório para 25% do lucro líquido ajustado, deliberações
que haviam sido aprovadas na assembleia geral extraordinária e na assembleia especial da
Jereissati Participações realizadas em 27 de dezembro de 2013 como parte da
Reorganização Societária, consignando que, como consequência da reconsideração, e tendo
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em vista que a implementação de cada uma das etapas da Reorganização Societária era
condicionada à aprovação das demais etapas, a Reorganização Societária não teve eficácia.
4.3. Aprovação da Proposta de Reversão da Reorganização Societária pelos Conselhos de
Administração das Companhias. Em razão da aprovação da reconsideração da
Reorganização Societária, os Conselhos de Administração das Companhias aprovaram, em
6 de outubro de 2014, proposta para reversão da Reorganização Societária com o objetivo
de regredir a situação jurídica das Companhias para o status quo anterior ao do início da
Reorganização Societária, tendo sido aprovada a proposta de Incorporação. O Conselho de
Administração da JPP aprovou, ainda, nesta mesma data, como etapa prévia à Incorporação,
proposta de aumento de capital da JPP de modo a equalizar as participações dos atuais
acionistas da JPP às participações que os mesmos detinham diretamente na Jereissati
Participações antes dos atos relativos à Reorganização Societária, desconsideradas ações
adquiridas a partir da aprovação da Reorganização.
5.

Número, Espécie e Classe de Ações a Serem Atribuídas aos Acionistas da JPP

5.1.
Número, Espécie e Classe de Ações a Serem Atribuídas e Critérios Utilizados na
Relação de Substituição. Em decorrência da Incorporação, os acionistas da JPP receberão,
na proporção de suas participações no capital social da JPP, inclusive considerando o
aumento de capital da JPP a ser deliberado na mesma data, as 338.659.079 ações ordinárias
e 348.380.035 ações preferenciais de emissão da Jereissati Participações detidas pela JPP
imediatamente antes da Incorporação, de modo que ao final da Incorporação os acionistas
da JPP detenham o mesmo número de ações da Jereissati Participações que a JPP detinha
imediatamente antes da Incorporação e o mesmo número de ações da Jereissati
Participações que detinham imediatamente antes da Reorganização Societária,
desconsiderando-se, para esses fins, eventuais ações de emissão da Jereissati Participações
que os acionistas da JPP tenham adquirido posteriormente à aprovação da Reorganização
Societária.
5.2.
Razões pelas Quais a Incorporação é Considerada Equitativa para os Acionistas. As
administrações da Jereissati Participações e da JPP entendem que a Incorporação é
equitativa para os acionistas da Jereissati Participações e da JPP, uma vez que (i) a
Incorporação não resultará em qualquer diminuição nem tampouco em qualquer aumento do
capital social da Jereissati Participações ou emissão de novas ações da Jereissati
Participações, não resultando em qualquer diluição na participação proporcional dos
acionistas da Jereissati Participações, e que (ii) a relação de troca da Incorporação é
objetiva, de forma que os acionistas da JPP receberão, em decorrência da Incorporação, o
mesmo número de ações da Jereissati Participações que a JPP detinha imediatamente antes
da Incorporação.
5.3.
Frações de Ações. Tendo em vista que a relação de troca da Incorporação será
objetiva, e que os acionistas da JPP receberão, em decorrência da Incorporação, o mesmo
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número de ações da Jereissati Participações que a JPP detinha imediatamente antes da
Incorporação, não haverá frações de ações da Jereissati Participações resultantes da
Incorporação.
6.

Critérios de Avaliação da Jereissati Participações e da JPP.

6.1.
Avaliação Patrimonial. O patrimônio líquido da JPP foi avaliado em R$
1.172.566.940,80, (um bilhão, cento e setenta e dois milhões, quinhentos e sessenta e seis
mil, novecentos e quarenta reais e oitenta centavos) ou R$ 0,682678 por ação da JPP, com
base no seu valor contábil, conforme demonstrações financeiras auditadas da JPP na database de 30 de setembro de 2014 (“Data-Base”), já considerando os efeitos do aumento de
capital da JPP a ser aprovado na mesma assembleia geral de acionistas da JPP que
deliberará a Incorporação e que terá como objetivo de assegurar que, após a Incorporação,
os atuais acionistas da JPP detenham a mesma participação na Jereissati Participações por
eles detidas anteriormente à Reorganização Societária, desconsideradas eventuais ações
adquiridas por tais acionistas após a aprovação da Reorganização Societária (“Aumento de
Capital JPP”). A Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., com sede na Rua da Assembleia, nº
35 – 12º andar, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
08.681.365/0001-30 (“Apsis Avaliações”) foi escolhida para proceder à avaliação do
patrimônio líquido contábil da JPP, a ser incorporado pela Jereissati Participações (“Laudo
Patrimonial”). A escolha e a contratação da Apsis Avaliações deverão ser ratificadas e
aprovadas pelos acionistas da Jereissati Participações e da JPP.
6.2.
Avaliação das Ações da Jereissati Participações e da JPP a Preços de Mercado. A
Apsis Consultoria Empresarial Ltda., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF. sob o n°
27.281.922/0001-70, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na
Rua da Assembleia, n° 35, 12° andar, Centro, CEP 20011-001 (“Apsis Empresarial” e, em
conjunto com a Apsis Avaliações, “Apsis”) foi escolhida para preparar o laudo de avaliação
dos patrimônios líquidos da Jereissati Participações e da JPP a preços de mercado, nos
termos do art. 264 da Lei das S.A. (“Laudo dos Patrimônios Líquidos a Preços de
Mercado”). O Laudo dos Patrimônios Líquidos a Preços de Mercado avaliou os patrimônios
líquidos da Jereissati Participações e da JPP segundo os mesmos critérios e na Data-Base,
tendo como resultado, exclusivamente para fins do art. 264 da Lei das S.A., a relação de
substituição de 0,402629 ações de emissão da Jereissati Participações para cada ação de
emissão da JPP.
7.
Tratamento das Variações Patrimoniais Posteriores à Incorporação. Todas as
variações patrimoniais ocorridas na JPP, a partir da Data-Base, até a data da aprovação da
Incorporação serão apropriadas diretamente na Jereissati Participações.
8.

Direitos e Vantagens Políticas e Patrimoniais das Ações.
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8.1.
Direitos Conferidos pelas Ações da Jereissati Participações a Serem Entregues aos
Acionistas da JPP. Em decorrência da Incorporação, as acionistas da JPP receberão, na
proporção das suas participações no capital social da JPP, inclusive considerando o aumento
de capital da JPP a ser deliberado na mesma data, 338.659.079 ações ordinárias e
348.380.035 ações preferenciais de emissão da Jereissati Participações detidas pela JPP
imediatamente antes da Incorporação. As ações da Jereissati Participações a serem
transferidas aos acionistas da JPP terão os mesmos direitos conferidos pelas demais ações
da Jereissati Participações, inclusive recebimento integral de dividendos e/ou juros sobre
capital próprio que vierem a ser declarados pela Jereissati Participações a partir da data em
que for concluída esta Incorporação.
8.2. Comparação entre os Direitos e Vantagens Políticas e Patrimoniais das Ações.
JEREISSATI PARTICIPAÇÕES

Ações
Ordinárias

JPP

1. Direitos Políticos:

1. Direitos Políticos:

A cada ação ordinária corresponde o direito a um
voto nas deliberações da Assembleia Geral.

A cada ação ordinária corresponde o direito a
um voto nas deliberações da Assembleia Geral.

2. Direitos Patrimoniais:

2. Direitos Patrimoniais:

Dividendo. Dividendo mínimo obrigatório de
40% do lucro líquido, diminuído ou acrescido do
valor de lucros a realizar transferidos para a
respectiva reserva, que tenham sido realizados
no exercício.

Dividendo. Dividendo mínimo obrigatório de
25% do lucro líquido ajustado.
Tag Along: Nos casos de alienação do controle
da companhia, com tratamento igualitário
àquele dado pelo controlador alienante (100%)

Tag Along: 80%.
1. Direitos políticos:

Ações
Ordinárias

As ações preferenciais não têm direito a voto,
exceto nas hipóteses legais.
2. Direitos Patrimoniais:

Ações
Preferenciais

Dividendo. Prioridade de recebimento do
dividendo mínimo, calculado de acordo com um
dos critérios indicados: (a) 10% (dez por cento)
do valor do capital pelas mesmas representado;
ou, (b) 3% (três por cento) do valor do
patrimônio líquido da ação, prevalecendo, em
cada exercício, o que for maior.
Participação em igualdade de condições com as
ordinárias, depois de a estas ser assegurado
dividendo igual ao mínimo prioritário, conforme
descrito acima.
Participação em igualdade de condições com
ações ordinárias da distribuição de bonificações.
Tag Along: Não há.

9.
Solução Quanto às Ações do Capital de uma Sociedade Detidas pela Outra. As
ações de emissão da Jereissati Participações detidas pela JPP serão transferidas aos
acionistas da JPP, na proporção de suas participações no capital social da JPP, inclusive
considerando o aumento de capital da JPP a ser deliberado na mesma data. Com a
aprovação da Incorporação e a extinção da JPP, a totalidade das ações de emissão da JPP,
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inclusive aquelas mantidas em tesouraria, serão canceladas. Não há ações de emissão da
JPP detidas pela Jereissati Participações.
10.

Direito de Retirada e Valor de Reembolso.

10.1. Direito de Retirada dos Acionistas da JPP na Incorporação. Embora os acionistas
titulares de ações da JPP tenham direito de retirada na Incorporação, não se espera que haja
exercício do direito de retirada por qualquer acionista da JPP.
11.
Inexistência de Aumento do Capital Social da Jereissati Participações como
Resultado da Incorporação.
11.1. Inexistência de Aumento do Capital Social da Jereissati Participações. Considerando
que o patrimônio da JPP é composto, exceto pelo caixa de R$ R$ 3.866,46 (três mil,
oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos), exclusivamente por ações de
emissão da própria Jereissati Participações, e que o saldo do acervo líquido da JPP deduzido
do investimento da JPP na Jereissati Participações, no valor de R$ 3.866,46 (três mil,
oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos), que será transferido do
patrimônio da JPP para a Jereissati Participações, será destinado à reserva de capital, a
Incorporação não resultará em aumento do capital social da Jereissati Participações. As
ações de emissão da JPP serão extintas e os acionistas da JPP receberão as 338.659.079
ações ordinárias e 348.380.035 ações preferenciais de emissão da Jereissati Participações
detidas pela JPP imediatamente antes da Incorporação.
11.2. Acervo Líquido da JPP. O valor contábil do acervo líquido da JPP a ser incorporado
pela Jereissati Participações é de R$ 1.172.566.940,80 (um bilhão, cento e setenta e dois
milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, novecentos e quarenta reais e oitenta centavos),
considerando os efeitos do Aumento de Capital JPP. Tendo em vista que o patrimônio da
JPP é composto substancialmente por ações de emissão da própria Jereissati Participações, a
Incorporação não importará em qualquer redução patrimonial nem tampouco em acréscimo
patrimonial relevante para a Jereissati Participações.
12.
Passivos e Contingências Não Contabilizados. Não há, segundo o melhor
entendimento das administrações da Jereissati Participações e da JPP, passivos ou
contingências relevantes que não tenham sido devidamente contabilizados.
13.
Custos da Incorporação. Estima-se que custo total da Incorporação será da ordem
de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), incluídas despesas com publicações,
contratação de empresas especializadas na elaboração de laudos de avaliação, em
honorários de escritórios de advocacia especializados em operações dessa natureza, além de
honorários de auditores, consultores e outras despesas relacionadas, os quais serão
integralmente suportados pelos acionistas da JPP.
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14.

Empresa Especializada.

14.1. A Apsis foi contratada para elaboração do Laudo Patrimonial e o Laudo de
Patrimônio Líquido a Preços de Mercado.
14.2 Declaração da Não Existência de Conflitos de Interesse. Nos termos do artigo 2º,
XIV da Instrução CVM nº 319/99, não existe, em relação à Apsis, qualquer tipo de conflito
ou comunhão de interesses, atual ou potencial, tanto em face dos acionistas controladores
das companhias envolvidas na Incorporação, como em relação aos acionistas minoritários,
que seja do conhecimento da administração da Jereissati Participações e da JPP.
15.

Informações Adicionais.

15.1. Auditoria das Demonstrações Financeiras. Para cumprimento do disposto na Lei das
S.A. e no art. 12 da Instrução CVM nº 319/99, as demonstrações financeiras que serviram
de base para a Incorporação foram auditadas pela KPMG Auditores Independentes,
auditores independentes das Companhias.
15.2. Documentos da Incorporação à Disposição dos Acionistas. Em cumprimento ao
artigo 3º da Instrução CVM nº 319/99, todos os documentos mencionados neste Fato
Relevante, inclusive o Protocolo e Justificação da Incorporação e os laudos de avaliação
preparados pela Apsis, encontram-se à disposição dos acionistas da Jereissati Participações
na sede da Jereissati Participações e em seu website (www.jereissati.com.br). Cópia desse
material também está disponível no Sistema IPE da CVM (www.cvm.gov.br), além do
website da BM&FBOVESPA (www.bovespa.com.br). Informações detalhadas sobre a
Reorganização Societária, conforme exigidas pela Instrução CVM nº 481/09, poderão ser
obtidas nos websites da CVM, da BM&FBOVESPA ou com o departamento de acionistas
da Jereissati Participações, no telefone (11) 3137-6855 Cristiano Yazbek ou pelo e-mail
ri.jpp@gj.com.br.
A Jereissati Participações e a JPP manterão os seus acionistas e o mercado informados
sobre quaisquer eventos subsequentes relacionados à Incorporação.
São Paulo, 8 de dezembro de 2014.

Fernando Magalhães Portella
Vice-Presidente e Diretor de Relações com Investidores
JP Participações S.A.
Aparecido Carlos Correia Galdino
Diretor de Relações com Investidores
Jereissati Participações S.A.
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