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Companhia Aberta  

 

 

COMUNICADO AO MERCADO 

 

 

SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. (“Companhia”), em atendimento 

ao disposto no artigo 12 da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, 

vem por meio deste comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu, nesta 

data, correspondência (“Correspondência”) da acionista BPE FIT Holding S.A., sociedade 

anônima inscrita no CNPJ/ME sob nº 30.274.777/0001-05, com sede na Avenida Cidade 

Jardim, nº 803, 9º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“BPE”) informando 

acerca do aumento de sua participação acionária.  

 

A BPE subscreveu 1.615.572 (um milhão, seiscentas e quinze mil, quinhentas e setenta e duas) 

ações ordinárias de emissão da Companhia, de acordo com aumento de capital aprovado em 

Assembleia Geral Extraordinária realizada nessa data (“Aumento de Capital”). 

 

Ainda de acordo com a Correspondência, o Aumento de Capital foi realizado no âmbito das 

operações comunicadas por meio do fato relevante divulgado pela Companhia em 30 de 

setembro de 2019. O controle da Companhia permanece detido pelo mesmo bloco de controle 

atual. 

 

Por fim, BPE declarou ainda que (i) possui contratos de opção de compra de ações com 

determinados acionistas minoritários da Companhia; e (ii) não possui outros valores mobiliários 

de emissão da Companhia e/ou instrumentos financeiros derivativos referenciados em valores 

mobiliários de emissão da Companhia, sejam de liquidação física ou financeira. 

 

A íntegra da Correspondência encontra-se anexa a este comunicado. 

 

São Paulo, 22 de novembro de 2019. 

 

 

Afonso Sugiyama 

Diretor de Relações com Investidores  



 

 

À 

Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. 

Avenida Paulista, nº 1.294, 2º andar 

São Paulo – SP 

CEP 01310-100 

 

At.: Sr. Afonso Sugiyama 

 Diretor de Relações com Investidores 

 (e-mail: ri@smartfit.com.br) 

 

Ref.: Realização de Negociação Relevante 

 

Prezado Sr. Afonso Sugiyama, 

 

BPE FIT Holding S.A., sociedade anônima inscrita no CNPJ/ME sob nº 30.274.777/0001-05, com sede 

na Avenida Cidade Jardim, nº 803, 9º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“BPE Fit”), 

vem, nos termos da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 

358/02”), e das recomendações contidas no Ofício-Circular CVM/SEP/Nº 3/2019, de 28 de fevereiro de 

2019, comunicar que realizou, nesta data, negociação relevante (conforme definição do artigo 12, § 1º, 

da Instrução CVM 358/02) envolvendo ações ordinárias de emissão da Smartfit Escola de Ginástica e 

Dança S.A. (“Companhia” ou “Smartfit”), por meio da qual subscreveu 1.615.572 ações ordinárias de 

emissão da Companhia, de acordo com aumento de capital aprovado em Assembleia Geral 

Extraordinária realizada nessa data (“Aumento de Capital”). O Aumento de Capital foi realizado no 

âmbito das operações comunicadas por meio do fato relevante divulgado pela Companhia em 30 de 

setembro de 2019.  O controle da Companhia permanece detido pelo mesmo bloco de controle atual.  

 

Por fim, BPE declara (i) possuir contratos de opção de compra de ações com determinados acionistas 

minoritários da Companhia; e (ii) não possuir outros valores mobiliários de emissão da Companhia e/ou 

instrumentos financeiros derivativos referenciados em valores mobiliários de emissão da Companhia, 

sejam de liquidação física ou financeira. 

 

 

São Paulo, 22 de novembro de 2019. 

 

 

 

BPE FIT HOLDING S.A. 

 

 


