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FATO RELEVANTE
SANTHER – FÁBRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA S.A. (“Companhia”), em
atendimento às disposições da Instrução CVM nº 358/02, conforme alterada, vem
informar a seus debenturistas e ao mercado em geral que, nesta data, suas únicas
acionistas, SOL – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATEGIA e RFPLCA PARTICIPAÇÕES LTDA. (“Vendedoras”), venderam
a totalidade do capital social da Companhia à H&PC BRAZIL PARTICIPAÇÕES S.A.
(“Compradora”), conforme os termos e condições do Contrato de Compra e Venda de
Ações e Outras Avenças (“Contrato”) (“Transação”).
O preço de aquisição da Transação líquido de endividamento é de R$ 2.303.000.000,00
(dois bilhões e trezentos e três milhões de reais), equivalente a R$136.127,20 (cento e
trinta e seis mil, cento e vinte e sete reais e vinte centavos) por ação da Companhia,
sujeito a ajustes usuais nesse tipo de operação.
A Transação está sujeita a determinadas condições precedentes usuais nesse tipo de
operação, incluindo aprovação da Transação pelo CADE – Conselho Administrativo de
Defesa Econômica.
A Compradora é uma subsidiária brasileira das empresas DAIO PAPER
CORPORATION (com 51%) e MARUBENI CORPORATION (com 49%), ambas
sediadas em Tóquio, Japão. Enquanto a primeira é líder asiática na produção de papéis
tissue e de produtos para cuidados pessoais, a segunda tem diversificada participação
em diversos segmentos de negócios no Japão e no mercado internacional e com esta
aquisição pretende entrar no mercado de produtos H&PC (papel higiênico, fraldas
descartáveis, absorventes femininos, guardanapos etc.).

A Companhia aproveita para divulgar algumas informações financeiras preliminares de
2019, ainda não auditadas conforme quadro apresentado abaixo:
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A Companhia manterá o mercado devidamente informado sobre o desdobramento da
Transação, nos termos da legislação aplicável.
São Paulo, 27 de fevereiro de 2020
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