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FATO RELEVANTE
INVESTIMENTO ESTRATÉGICO - CAFÉ BOM DIA E AGRO COFFEE
São Paulo, 15 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 Contrato de Investimentos e Outras Avenças com a Café Bom Dia Ltda. – Em Recuperação
Judicial (“Café Bom Dia”) e Agro Coffee Comércio Importação e Exportação Ltda. – Em
Recuperação Judicial (“Agro Coffee” e, em conjunto com a Café Bom Dia “Sociedades”) que,
dentre outros assuntos, prevê o ingresso da Camil como nova acionista controladora e o
aumento do capital social das Sociedades (“Operação”) após o cumprimento das condições
precedentes ali previstas.
Como resultado da Operação, a Camil: (i) alcançará a participação de 97,71% do capital social da
Café Bom Dia, mediante a integralização de aproximadamente R$62 milhões em aumento de
capital dessa sociedade; e (ii) alcançará a participação de 90,33% do capital social da Agro Coffee,
mediante a integralização de aproximadamente R$1 milhão em aumento de capital dessa
sociedade.
Adicionalmente, serão celebrados Acordos de Acionistas entre a Camil e os acionistas
minoritários das Sociedades.
A Café Bom Dia atua no segmento de café desde 1895 e detém hoje as marcas Bom Dia e Sul de
Minas. O ativo conta com uma planta industrial em Varginha (MG), que será utilizada para
operacionalizar a atuação da Companhia na categoria de café com suas outras marcas, União e
Seleto, além das marcas da Café Bom Dia acima mencionadas. A Agro Coffee é uma companhia
que atua com o comércio, importação e exportação de café.
A Camil possui um histórico consistente de crescimento e ampliação de participação de mercado
por meio de investimentos estratégicos. Esse mais recente investimento consiste em um passo
importante para a diversificação das operações da Companhia no Brasil, vindo ao encontro dos

objetivos estratégicos da Companhia de aquisições de marcas e ativos no setor de alimentos na
América Latina.
A Camil reitera o seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral informados
acerca do andamento deste assunto e convida a todos para uma teleconferência a ser realizada
no dia 16 de dezembro de 2021, às 9:30 hrs (BRT). Os dados para conexão e webcast estão
disponíveis no site de Relações com Investidores da Camil: http://ri.camilalimentos.com.br/.
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