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FATO RELEVANTE 

 

A NORTEC QUÍMICA S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 358, de 

3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e em complemento ao fato relevante divulgado em 1º de 

outubro de 2020, por meio do qual a Companhia informou ao mercado em geral a celebração do 

Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, entre o BNDES Participações S.A. – 

BNDESPAR (“BNDESPAR”) e Alta Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 

Investimento no Exterior, fundo de investimento em participações gerido pela Charles River 

Administradora de Recursos Financeiros Ltda., do qual a MONTEIRO ARANHA S.A. é titular, 

indiretamente, da totalidade das cotas(“FIP Alta”), para a alienação de 2.375.479 (dois milhões, 

trezentas e setenta e cinco mil, quatrocentas e setenta e nove) ações ordinárias, escriturais e sem 

valor nominal de emissão da Companhia de propriedade do BNDESPAR ao FIP Alta (o “Contrato”), 

representando, nesta data, 20% (vinte por cento) do capital social votante e total da Companhia e a 

totalidade da participação acionária detida pelo BNDESPAR no capital social da Companhia 

(“Operação”), vem informar ao mercado em geral que, nesta data, houve o fechamento e a 

consumação da Operação com o pagamento, pelo FIP Alta, do preço de aquisição das ações e a efetiva 

transferência da participação societária detida pelo BNDEPAR ao FIP Alta, nos termos do Contrato, 

tendo em vista o cumprimento das condições suspensivas do Contrato, incluindo, sem limitação, a 

aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. 
 

Adicionalmente, nesta data, o FIP Alta também adquiriu 356.322 (trezentas e cinquenta e seis mil, 

trezentas e vinte e duas) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, representativas 

de, aproximadamente, 3% (três por cento) do capital de emissão da Nortec, de titularidade do acionista 

Nicolau Pires Lages, residente e domiciliado no Estado e Cidade do Rio de Janeiro, inscrito no CPF/ME 

sob nº 052.444.207-04 (“Nicolau Lages”). Com a operação, o acionista Nicolau Lages permanece 

detentor de uma participação de 20% (vinte por cento) no capital social total e votante da Companhia. 

 

Desse modo, FIP Alta passou a ser titular de 2.731.801 (duas milhões, setecentos e trinta e um mil, 

oitocentos e uma) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal, equivalentes, nesta data, a 23% 

(vinte e três por cento) das ações ordinárias de emissão da Nortec. 

 

A Companhia ainda informa ao mercado em geral que, nesta data, foi assinado o distrato do atual 

Acordo de Acionistas da Companhia e a celebração de um novo Acordo de Acionistas, cujo inteiro teor 

será divulgado ao mercado por meio dos canais da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e da B3 

S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). 

 



 

 

Por fim, a Companhia informa ao mercado em geral que, no contexto da Operação, foi aprovada, nesta 

data, em Assembleia Geral Extraordinária, a migração da Companhia do segmento especial de listagem 

denominado Bovespa Mais para o segmento de listagem Básico da B3. A Companhia informa que 

apresentará os requerimentos necessários à B3 para execução e prosseguimento da deliberação 

assemblear. A Focal Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Companhia nesta Operação. 

 

Duque de Caxias, 20 de maio de 2021. 
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