
                                                     
 

 

                          

 

 
Recrusul S/A 

Companhia Aberta – CVM n° 12572  
CNPJ 91.333.666/0001-17 NIRE 43300005003 
Av. Luiz Pasteur, 1020 – Sapucaia do Sul – RS 

 

FATO RELEVANTE 

 

Sapucaia do Sul, 25 de maio de 2017 – A Recrusul S/A (Bovespa: RCSL3, RCSL4), empresa fabricante 
de implementos rodoviários e equipamentos para refrigeração de transportes e industrial vem a público 
comunicar que: 

 

Nos termos do artigo 12 da Instrução CVM 358/02, Recrusul S/A e Grupo de Investidores abaixo 
qualificados, informam aos acionistas e ao mercado em geral, que nesta data foi iniciada a transferência de 
8.939.531 (oito milhões novecentos e trinta e nove mil e quinhentas e trinta e uma ações) ações ordinárias 
e 638.538 (seiscentos e trinta e oito mil, quinhentos e trinta e oito ações) preferenciais detidas pela 
empresa Triskelion Capital Consultoria e Gestão de Investimentos Estratégicos Ltda., representando 
70,00% do total de ações ordinárias e 2,52% do total de ações preferenciais o que equivale a 25,13% do 
capital total da Recrusul S/A. 
 
A referida operação foi realizada pelo seguinte Grupo de Investidores listados a seguir: Nemesis Brasil 
Participações S/A, CNPJ 10.234.348/0001-05, 4.000.000 (quatro milhões) de ações, representando 31,32% 
das ordinárias e 10,50% do capital total; WRL Comercial e Distribuidora Ltda. – ME, CNPJ 
03.516.388/0001-76, 2.439.531 (dois milhões quatrocentos e trinta e nove mil quinhentos e trinta e uma) de 
ações, representando 19,10% das ordinárias e 6,40% do capital total; PortoCapital Investimentos e 
Participações Ltda., CNPJ 09.351.380/0001-83, 2.000.000 (dois milhões) de ações, representando 15,66% 
das ordinárias e 638.538 (seiscentos e trinta e oito mil, quinhentos e trinta e oito ações) preferenciais 
representando 2,52% das preferenciais e 6,92% do capital total; Master Consultoria e Assessoria 
Empresarial Ltda, CNPJ 72.528.656/0001-92, 500.000 (quinhentas mil) ações, representando 3,92% das 
ordinárias e 1,31% do capital total. 
 
A operação representa a transferência da totalidade das ações ordinárias e preferenciais detidas, até 
então, pela controladora Triskelion Capital Consultoria e Gestão de Investimentos Estratégicos Ltda. O 
valor da operação é idêntico ao montante que a Triskelion Capital Consultoria e Gestão de Investimentos 
Estratégicos Ltda. deveria ter aportado na Companhia, conforme nota explicativa número 5 das 
Demonstrações Financeiras de 31/12/2016,  e não realizado, conforme divulgado em Fato Relevante do dia 
03/04/2017. 
 

I – Dos Motivos e Objetivos 
O principal objetivo desta operação é dar continuidade ao processo de reorganização e amortização dos 
principais passivos com instituições financeiras, fornecedores, trabalhistas e tributários, provendo a 
Companhia de uma estrutura patrimonial mais equilibrada a médio prazo com o intuito de transformar a 
Recrusul S/A em um ativo de qualidade para todos os acionistas. 
 



                                                     
 

 

                          

 

II – Da Oferta Pública para aquisição das ações ordinárias da Recrusul S/A em circulação no 
mercado conforme previsto no artigo 254-A da lei 6404/76 e na Instrução CVM 361 
Como a transação envolve a transferência do controle acionário da Recrusul S/A, o Grupo de Investidores, 
cumprindo as prescrições legais, enviará à CVM, obedecido o prazo legal, o pedido de registro da Oferta 
Pública para aquisição das ações ordinárias em poder dos demais acionistas da Recrusul S/A (OPA), pelo 
preço mínimo igual a 80% do valor por ação com direito a voto objeto de tal operação que foi de R$ 1,50 
(hum real e cinquenta centavos), valor idêntico ao preço do aumento de capital da Companhia deliberado 
em 06 de março de 2016. 
 

III – Informações Gerais 
O Grupo de Investidores declara não ter Acordo de Acionistas no momento desta operação e não há a 
intenção de promover o cancelamento do registro de companhia aberta da Recrusul S/A. 
 

 
Sapucaia do Sul, 25 de maio de 2017 

 

 

 

 

Grupo de Investidores 
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