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CA INVESTMENT (BRAZIL) S.A. 

Companhia Fechada 

CNPJ/ME 28.132.263/0001-73 | NIRE 35300505778 

FATO RELEVANTE 

CA INVESTMENT (BRAZIL) S.A., sociedade por ações, sem registro de companhia aberta 
perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com sede na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, n.º 68, 14º andar, Vila Olímpia, CEP 04552-040, inscrita no 
CNPJ/ME sob o n.º 28.132.263/0001-73 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o 
NIRE 35300505778 (“Companhia”), em atenção ao disposto no art. 17 da Instrução CVM nº 476, 
de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“ICVM 476/09”), e no item 8.1, (ii), do Instrumento 
Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em 
Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para 
Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição da Companhia, conforme aditado 
(respectivamente, “Escritura” e “Debêntures”), vem comunicar aos seus debenturistas e ao 
mercado em geral o quanto segue. 

Conforme a Cláusula IV da Escritura (“Destinação dos Recursos e Contexto da Emissão”), a 
emissão das Debêntures pela Companhia se insere no contexto do Procedimento Arbitral CCI n.º 
23909/GSS/PFF (“Procedimento Arbitral”), instaurado para dirimir a disputa surgida sob o Share 
Purchase Agreement (“Contrato de Compra de Ações” ou “SPA”) firmado em 2 de setembro de 2017 
pela Companhia, pela J&F Investimentos S.A. (“J&F”), pela Eldorado Brasil Celulose S.A. 
(“Eldorado”) e outros.  

Por meio do SPA, a J&F e determinados outros acionistas da Eldorado (na data do SPA) 
concordaram em vender, e a Companhia aceitou adquirir, a totalidade das ações de emissão da 
Eldorado, disciplinando que a aquisição seria realizada em 3 (três) estágios. Após a conclusão dos 2 
(dois) primeiros estágios, mediante o pagamento dos respectivos preços de aquisição, a Companhia 
passou a deter 49,41% do capital social da Eldorado, com a J&F sendo titular de 50,59% de 
referido capital. 

Em virtude de controvérsias entre a Companhia e a J&F para finalizar a implementação do 
processo de aquisição das ações de emissão da Eldorado, a Companhia iniciou o Procedimento 
Arbitral, ora em trâmite, contra a J&F e a Eldorado de forma a obrigar a J&F a concluir a venda da 
participação, de 50,59%, remanescente na Eldorado, conforme previsto no SPA. 

No âmbito do Procedimento Arbitral, o Tribunal Arbitral proferiu decisão cautelar em 6 de junho 
de 2019 (“Decisão Cautelar”), seguida de decisões adicionais, por meio da qual essencialmente: (a) 
reafirmou que o SPA e o Acordo de Acionistas da Eldorado estão em pleno vigor e eficácia, em 
linha com decisão cautelar anteriormente proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo; (b) 
determinou a constituição de novo órgão colegiado de governança corporativa da Eldorado 
composto por dois representantes da Eldorado, dois representantes da J&F e dois representantes 
da Companhia (“Órgão de Coordenação”), com os poderes e atribuições abaixo descritos, e cujas 
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deliberações deveriam ser adotadas de forma unânime; (c) determinou que a Companhia deveria 
depositar em garantia (escrow) em agente depositário, o Itaú Unibanco S.A. (“Itaú”), montante 
correspondente a R$ 11,2 bilhões, conforme estipulado pelo Tribunal Arbitral, e estando o depósito 
sujeito aos termos e condições do respectivo contrato de garantia (escrow), com respeito à aquisição, 
pela Companhia, das ações de titularidade da J&F, nos termos previstos no SPA, e para o pré-
pagamento de todas as dívidas da Eldorado sujeitas às garantias prestadas pela J&F; e (d) 
determinou que a J&F deveria depositar em garantia (escrow) com o Itaú, na qualidade de agente 
depositário, as ações de emissão da Eldorado representativas de 50,59% de seu capital que são de 
titularidade da J&F (“Depósitos”).  

Assim, com vistas a contribuir para a implementação da Decisão Cautelar no que lhe compete, 
conforme esclarecido na Cláusula IV da Escritura acima mencionada, a Companhia emitiu as 
Debêntures (no montante de R$ 1 bilhão), destinando recursos obtidos com a emissão para 
compor, juntamente com seus recursos próprios no montante de R$ 10,2 bilhões, o depósito dos 
montantes determinados pelo Tribunal Arbitral.  

Feitas essas considerações, a Companhia comunica que, após negociações entre a Companhia, a 
J&F e a Eldorado, em cumprimento às determinações do Tribunal Arbitral:  

(i)  foram assinados, em 18 de novembro de 2019, o Regulamento que disciplina o 
funcionamento do Órgão de Coordenação, bem como os contratos que regulam 
os Depósitos;  

(ii)  a Companhia depositou, nesta data, R$11,2 bilhões no Itaú, na qualidade de agente 
depositário, agregando o montante de R$ 1 bilhão obtido com a emissão das 
Debêntures aos R$ 10,2 bilhões de recursos próprios da Companhia; e  

(iii)  a J&F depositou, nesta data, também com o Itaú, na qualidade de agente 
depositário, as ações de sua propriedade representativas de 50,59% do capital da 
Eldorado. 

A Companhia destaca que, seguindo o regime de administração da Eldorado determinado pelo 
Tribunal Arbitral durante o Procedimento Arbitral, o Órgão de Coordenação terá poderes para 
deliberar e decidir, sempre por unanimidade dos seus membros, sobre as seguintes matérias 
relativas a Eldorado e/ou a qualquer de suas subsidiárias (“Matérias Qualificadas”): 

(i) qualquer operação ou transação que não entre no Curso Normal dos Negócios 
(“ordinary course of business”), de acordo com a cláusula 7.1 do SPA; 

(ii) qualquer operação ou transação que provoque dúvidas sobre se faz parte, ou não, 
do Curso Normal dos Negócios; entender-se-á por isto qualquer operação, ou 
série de transações relacionadas constituindo uma única operação, que exceda 
objetivamente o valor limiar de US$ 25 milhões; 
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(iii) qualquer operação ou transação para a qual o Acordo de Acionistas da Eldorado 
ou o SPA exijam a unanimidade; 

(iv) qualquer modificação do estatuto social da Eldorado; 

(v) aprovação das contas e demonstrações financeiras anuais da Eldorado; 

(vi) designação de auditores independentes da Eldorado; 

(vii) remuneração do Diretor Presidente, de outros Diretores estatutários e do 
Conselho de Administração; 

(viii) emissão de bonds ou de qualquer outro instrumento financeiro; 

(ix) nomeação ou substituição do secretário do Órgão de Coordenação; e 

(x) qualquer acordo de leniência ou aditamento a acordo de leniência vinculando a 
Eldorado. 

Ainda a respeito, a Companhia esclarece que o Órgão de Coordenação ora constituído visa a 
aprimorar o regime de administração da Eldorado durante o curso do Procedimento Arbitral, 
devendo funcionar até que qualquer nova decisão seja proferida pelo Tribunal Arbitral. Reitera-se 
que o Órgão de Coordenação, enquanto estiver em funcionamento, deverá ter o poder de pré-
aprovar as Matérias Qualificadas, não substituindo os demais órgãos de governança da Eldorado, os 
quais continuarão a funcionar normalmente, nos termos da legislação, do estatuto social da 
Eldorado e de seus respectivos regulamentos internos, exercendo suas funções no melhor interesse 
da Eldorado.  

Em linha, a Companhia ressalta que o objetivo dos Depósitos é assegurar o cumprimento do 
resultado do Procedimento Arbitral e que tais Depósitos deverão ser mantidos à disposição do 
Tribunal Arbitral até que este profira a sentença de mérito. Assim, quando determinar a destinação 
dos fundos e das ações objeto dos Depósitos na sentença de mérito, o Tribunal Arbitral 
encaminhará diretamente ao Itaú instruções sobre como deverá ser efetuada tal destinação. 

A Companhia destaca que manterá os seus debenturistas e o mercado informado sobre eventuais 
desdobramentos relevantes das informações aqui tratadas, em conformidade com a regulamentação 
aplicável e as suas obrigações assumidas nos termos da Escritura. 

São Paulo, 27 de novembro de 2019. 

CA INVESTMENT (BRAZIL) S.A. 


