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FATO RELEVANTE 

 

São Paulo, 18 de outubro de 2019 – SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. 

(“Companhia”), em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 

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

da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alteradas, vem a público informar a seus acionistas 

e ao mercado em geral, em continuidade ao Fato Relevante divulgado pela Companhia em 31 de maio 

de 2019, o quanto segue. 

 

Em 17 de outubro de 2019, foram concluídas as operações previstas no Acordo de Investimento e Outras 

Avenças (“Acordo”) celebrado entre a Companhia, seus acionistas controladores, que incluem fundos 

geridos pelo Pátria Investimentos Ltda. (“Pátria”), e a BPE FIT Holding S.A. (“BPE FIT”), sociedade 

controlada por fundos geridos pelo Pátria. 

 

No contexto do Acordo, a Companhia realizou um aumento de capital, em moeda corrente nacional, no 

valor total de R$ 500.000.406,00, mediante a subscrição e integralização de novas ações ordinárias de 

emissão da Companhia, subscritas e integralizadas pela BPE FIT e por um acionista minoritário da 

Companhia que exerceu parcialmente seu direito de preferência. Adicionalmente, a BPE FIT adquiriu 

ações de emissão da Companhia de determinados acionistas.  

 

Foi celebrado um novo acordo de acionistas entre alguns dos acionistas controladores atuais e a BPE 

Fit, e o controle da Companhia permanece detido pelo mesmo bloco de controle atual. Foram ainda 

celebrados ou aditados acordos de acionistas entre os acionistas do bloco de controle e acionistas 

minoritários da Companhia, em como distratados outros acordos de acionistas.  

 

A íntegra dos acordos de acionistas e da ata de Assembleia Geral Extraordinária aqui mencionada 

encontram-se disponíveis para consulta no site da CVM (www.cvm.gov.br) e de Relações com 

Investidores da Companhia (https://www.smartfit.com.br/). 

  

São Paulo, 18 de outubro de 2019. 

 

Afonso Sugiyama 

Diretor de RI 


