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COMUNICADO AO MERCADO
Aquisição de Participação Acionária Relevante

O Fleury S.A. (“Fleury” ou “Companhia”) comunica a seus acionistas e mercado em
geral, atendendo ao disposto no artigo 12 da Instrução CVM 358/02, que recebeu, em
27 de março de 2020, comunicação de Bradseg Participações S.A. (“Bradseg”),
acionista e signatária do Acordo de Acionistas da Companhia, datado de 6 de outubro
de 2015 e aditado em 12 de março de 2020 (“Acordo”), informando a aquisição de
participação acionária relevante.
Segundo o comunicado, em 27 de março de 2020, por meio de negociações realizadas
na bolsa de valores, a Bradseg adquiriu ações ordinárias de emissão do Fleury, que a
fizeram atingir participação total de 63.689.642 ações ordinárias, correspondendo a
20,23% do capital social total e votante da Companhia.
A Bradseg declarou que, usufruindo oportunidade no mercado de valores mobiliários,
adquiriu participação, incrementando a sua posição na Companhia, mas sem o
objetivo de alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da
Companhia, não modificando qualquer dos direitos ou obrigações previstas no Acordo.
A totalidade das ações da Companhia de propriedade da Bradseg, incluindo as ações
adquiridas em 27 de março de 2020, estão vinculadas ao Acordo, tal como aditado,
arquivado na sede da Companhia e disponível nos sites da Companhia e da CVM.
Encontra-se anexo a comunicação de aquisição de participação acionária relevante
enviada pela Bradseg.
Para informações adicionais, entre em contrato com a Área de Relações com
Investidores do Fleury S.A.
São Paulo, 30 de março de 2020
FERNANDO AUGUSTO RODRIGUES LEÃO FILHO
Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores
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Ref.: Aquisição de Participação Acionária Relevante

Prezados Senhores,
Bradseg Participações S.A., sociedade anônima com sede na Cidade de Deus,
Prédio Novíssimo, 4º andar (parte), Vila Yara, na Cidade de Osasco, Estado de São
Paulo, CEP 06.029-900, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 02.863.655/0001-19
(“Bradseg”), acionista da Fleury S.A. (“Fleury” ou “Companhia”) e signatária do
Acordo de Acionistas da Companhia datado de 6 de outubro de 2015 e aditado em
12 de março de 2020 (“Acordo”), vem, pela presente, comunicar, nos termos e para
os fins do artigo 12 da Instrução CVM 358/02, que adquiriu, nesta data, ações
ordinárias de emissão de Fleury que a fizeram atingir participação total de
63.689.642 (sessenta e três milhões, seiscentas e oitenta e nove mil, seiscentas e
quarenta e duas) ações ordinárias, representativas de 20,23% (vinte vírgula vinte
e três por cento) do capital social total e votante de Fleury, não possuindo
qualquer outro valor mobiliário de emissão de Fleury ou instrumento financeiro
derivativo referenciado em ações de emissão de Fleury.
Bradseg, usufruindo oportunidade no mercado de valores mobiliários, adquiriu
participação, incrementando a sua posição na Companhia, mas sem o objetivo de
alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa de Fleury, não
modificando qualquer dos direitos ou obrigações previstos no Acordo. A
totalidade das ações de propriedade da Bradseg, incluindo as ações adquiridas
nesta data, estão vinculadas ao Acordo, tal como aditado, arquivado na sede da
Companhia e disponível nos sites da Companhia e da CVM.

Atenciosamente,
Bradseg Participações S.A.

