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FATO RELEVANTE
Aquisição MAXXIBRASIL Indústria de Tratores Agrícolas Ltda.
Sapucaia do Sul, 10 de dezembro de 2018 – A Recrusul S/A (Bovespa: RCSL3, RCSL4), holding operacional
de negócios industriais no segmento de implementos rodoviários, refrigeração de transportes/industrial vem
informar aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral o que se segue:
O Conselho de Administração da Companhia, em reunião no dia 10 de dezembro de 2018, após analisar
detalhadamente os negócios industriais na área de tratores agrícolas, autorizou à Diretoria da Companhia a
proceder com a aquisição da MAXXIBRASIL Indústria de Tratores Agrícolas Ltda.
O objetivo de tal aquisição é complementar a linha de implementos rodoviários e industrial da Recrusul S/A,
aproveitando o ciclo de crescimento do mercado de agribussiness brasileiro. O setor de tratores, da mesma
forma que o de implementos rodoviários, é altamente competitivo, mas esta aquisição contempla também a
participação do ex-Diretor Industrial da Mahindra Brasil – com mais de 20 anos de experiência no segmento
de tratores, que foi o responsável pela instalação desta multinacional indiana no Brasil no ano de 2011.
Sobre a MAXXIBRASIL: Com sede na cidade de Caxias do Sul – RS, a indústria já produziu mais de 84
tratores com potências entre 50 HP e 100 HP. Começou suas operações no ano 2014 com distribuição de
produtos importados e ao mesmo tempo nacionalização de diversos componentes até chegar ao produto
integralmente produizido no Brasil.
A MAXXIBRASIL possui todas as licenças para fabricação de tratores com códigos tanto de FINAME quanto
de MDA (financiamento para pequenos produtores agrícolas). O patrimônio líquido de dezembro de 2017
totalizava R$ 987 mil, sem contar com todo o ferramental avaliado em aproximadamente em R$ 2,25 milhões
e com passivos da ordem de R$ 2,20 milhões. A aquisição está sendo feita via troca de ações, aproveitando
o aumento de capital da Recrusul em curso, e totalizará aproximadamente R$ 1,0 milhão. Serão iniciadas, a
partir de janeiro de 2019, diligências de auditoria para confirmação de tais valores e inclusão desta empresa
como nova controlada direita ou indireta da Recrusul S/A.
A planta industrial da MAXXIBRASIL será transferida de Caxias do Sul – RS para Sapucaia do Sul – RS onde
ocupará prédio exclusivo dentro da atual área industrial da Recrusul S/A.
O plano de negócios da MAXXIBRASIL contempla a produção de equipamentos entre 50 HP – 100 HP com
preços médios entre R$ 70,0 mil e R$ 105,0 mil. A capacidade fabril anual será de até 350 tratores dependendo
da disponibilidade de capital de giro. A comercialização será realizada através de representantes
independentes com assitência técnica e peças de reposição à disposição dos promitentes novos clientes.
Atenciosamente,
Davi Souza da Rosa
Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores

