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FATO RELEVANTE 

 

São Paulo, 13 de abril de 2021 – SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. 

(“Smart Fit”), em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e na 

regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em especial a Instrução da 

CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem informar aos seus acionistas e 

ao mercado em geral que celebrou em 12 de abril de 2021 um memorando de entendimentos 

(“MOU”) não vinculante com o Grupo Sports World, S.A.B. de C.V. (“Sports World”), 

empresa que opera academias no México, para uma potencial combinação de negócios entre 

Sports World e a Latamgym S.A.P.I. de C.V. (“Smart Fit México”), que é uma subsidiária 

integral da Smart Fit no México.   

 

Em consequência desta possível operação, se uniriam duas relevantes redes de academias no 

México, resultando em mais de 230 unidades em operação em vários estados do país. As 

companhias tem expectativa de gerar sinergias significativas, com potencial aumento de 

rentabilidade, além de uma oferta mais ampla de serviços para seus clientes.   

  

A potencial combinação de negócios entre Smart Fit México e Sports World está sujeita à 

assinatura de um acordo vinculante entre as partes e a outras condições e autorizações usuais 

para esse tipo de operação, tanto corporativas quanto governamentais.  

 

A Smart Fit e a Sports World manterão o mercado informado a respeito da matéria tratada neste 

Fato Relevante. 

 

 

SOBRE A SMART FIT  

Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. é a maior empresa de academias na América Latina, 

com sede no Brasil, presença em 13 países na região e 900 academias no final de 2020. A Smart 

Fit foi criada com o conceito de “democratizar o fitness de alto padrão”, com o objetivo de que 

seus usuários possam praticar atividades físicas em um ambiente confortável e livre de pressões.    

A Smart Fit foca seus serviços nas necessidades de seus clientes, oferecendo um ecossistema 

integral que inclui treino a distância, acompanhamento nutricional e conta com tecnologia de 

ponta em suas instalações, desenhadas para melhorar a performance e a segurança de seus 

clientes.  



 

 

SOBRE O GRUPO SPORTS WORLD 

Grupo Sports World, S.A.B. de C.V. é a empresa líder operadora de academias para famílias 

no México. A companhia oferece vários conceitos especificamente desenhados para que todos 

membros da família possam praticar atividades esportivas dentro de um mesmo espaço. Sports 

World conta com uma ampla gama de atividades e programas esportivos focados nas 

necessidades e demandas específicas de seus clientes, bem como serviços de treinamento, saúde 

e nutrição conforme as últimas tendências internacionais da indústria de fitness. Sports World 

é listada na Bolsa Mexicana de Valores com o ticker “SPORT S” (bloomberg: sports.mm) e na 

Bolsa Institucional de Valores no México com o mesmo ticker.  

 

 

São Paulo, 13 de abril de 2021. 

 

Afonso Sugiyama 

Diretor de Relações com Investidores 


