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COMUNICADO AO MERCADO 

 

AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA RELEVANTE 

 

A NORTEC QUÍMICA S.A. (“Companhia”), companhia aberta com registro de emissor – categoria “A” da 

CVM, informa, nos termos do art. 12 da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, aos seus acionistas 

e ao mercado em geral, que recebeu, nesta data, correspondência da gestora CHARLES RIVER 

ADMINISTRADORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. (“Charles River Capital”), em conjunto com 

a MONTEIRO ARANHA S.A. (“MASA”), informando que o ALTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (“FIP Alta”), gerido 

discricionariamente pela Charles River Capital e cuja totalidade das cotas é, indiretamente, de titularidade 

de MASA, atingiu a participação societária de 2.731.801 ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal, 

equivalentes, nesta data, a 23% das ações ordinárias de emissão da Companhia. Ainda, o FIP Alta celebrou 

um instrumento de outorga de opções de venda sobre a totalidade da participação do FIP Alta no capital 

social da Companhia e de outorga de opção de compra sobre parte ou totalidade das ações detidas por 

Nicolau Pires Lages no capital social da Companhia, atualmente representativas de 20% do capital social 

total e votante da Companhia. 

Por fim, Charles River Capital e MASA esclareceram que (i) a aquisição das ações e a outorga das opções 

não objetiva alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da Companhia, tratando-se de 

aquisição para fins de investimento; (ii) é parte de acordo de acionistas celebrado, também nesta, com 

Alberto Ramy Mansur, Nicolau Lages e Marcelo Capanema Mansur; e (iii) além das ações e das opções 

descritas acima, MASA, Charles River Capital e o FIP Alta não detêm, direta ou indiretamente, nesta data, 

outras ações ou valores mobiliários de emissão da Companhia. 

A Companhia destaca que o referido acordo de acionistas foi arquivado em sua sede e divulgado no sistema 

eletrônico disponível na página da Comissão de Valores Mobiliários, na forma do art. 30 da Instrução CVM 

nº 480, de 7 de dezembro de 2009, bem como sua celebração foi devidamente informada por meio de fato 

relevante divulgado nesta data. 

A íntegra da correspondência encontra-se anexa a este comunicado. 

 

Duque de Caxias, 20 de maio de 2021 

Marcelo Capanema Mansur 

Diretor de Relações com Investidores 
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