ARTERIS S.A.
CNPJ nº 02.919.555/0001-67
NIRE º 35.300.322.746
FATO RELEVANTE
A Arteris S.A. (“Companhia”), no âmbito da oferta pública para a aquisição de até a
totalidade das ações de emissão da Companhia (“OPA”) para fins de cancelamento de
registro de companhia aberta na categoria A e conversão para categoria B, e consequente
saída do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(“BM&FBOVESPA”), a qual foi devidamente registrada pela Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) no dia 12 de abril de 2016, sob o número
CVM/SRE/OPA/CAN/2016/002, conforme edital da OPA publicado em 15 de abril de 2016
no jornal Valor Econômico, e disponibilizado na mesma data nos websites da Companhia,
da CVM e da BM&FBOVESPA (“Edital da OPA”), comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral, por solicitação da ofertante Partícipes en Brasil II, S.L., o quanto
segue: (i) conforme previsto no Edital da OPA, o preço originalmente fixado para a OPA,
de R$10,15 (dez reais e quinze centavos) por ação (“Preço da Oferta”), deveria ser
reduzido pelo montante dos dividendos ou juros sobre o capital próprio declarados pela
Companhia até a data do leilão da OPA, a ser realizado no dia 17 de maio de 2016; (ii) em
assembleia geral ordinária e extraordinária realizada em 29 de abril de 2016, os acionistas
da Companhia aprovaram a declaração de dividendos no valor de R$ 0,0965910463390
(zero vírgula zero, nove, seis, cinco, nove, um, zero, quatro, seis, três, três, nove, zero
reais) por ação; (iii) em virtude do acima exposto, o Preço da Oferta foi ajustado pelo
referido valor dos dividendos declarados e passou a ser de R$ 10,06 (dez vírgula zero, seis
reais) por ação.
A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados sobre qualquer
desenvolvimento da OPA de acordo com a regulamentação aplicável.
São Paulo, 3 de maio de 2016.
Alessandro Scotoni Levy
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