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FATO RELEVANTE
AQUISIÇÃO DA SILCOM S.A. NO URUGUAI
São Paulo, 9 de dezembro de 2021 – A Camil Alimentos S.A. (“Companhia” ou “Camil”), em
atendimento ao parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, e à Instrução
CVM 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Camil celebrou, nesta
data, o Contrato de Compra e Venda de Ações da Silcom S.A. (“Silcom”) através de sua
subsidiária SAMAN no Uruguai.
Fundada em 1975, a Silcom é uma empresa de alimentos com marcas com liderança em frutas
secas, legumes, sementes, molhos e azeites com um faturamento anual de US$23 milhões. Sua
principal marca, La Abundancia, possui alto reconhecimento no mercado, permitindo à Camil a
expansão de categorias em sua subsidiária no Uruguai. A transação inclui uma planta industrial
própria e frota de caminhões utilizada na distribuição dos produtos.
Com uma estratégia de distribuição direta que atende mais de 5.000 clientes, a Silcom trará
complementaridade às operações da Camil no Uruguai, aumentando sua cobertura atual e
permitindo crescimento das atuais categorias de produtos. Além disso, posicionará a Companhia
como um dos principais provedores de produtos saudáveis, um dos mercados de maior
crescimento atualmente. A Operação está alinhada com a estratégia da Companhia e representa
um importante passo para a expansão das operações da Camil na América Latina para novas
categorias.
A Camil possui um histórico consistente de crescimento e ampliação por meio de aquisições.
Essa mais recente aquisição consiste em um passo importante para a diversificação das
operações da Companhia no Uruguai, vindo ao encontro dos objetivos estratégicos da
Companhia de aquisições de marcas e ativos no setor de alimentos na América Latina.

A conclusão da Operação está sujeita ao cumprimento de condições usuais a este tipo de
transação, incluído a aprovação pela Comissão de Promoção e Defesa da Competência do
Uruguai. Até a conclusão da transação, as Companhias continuarão operando de forma
independente.
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