
  

 
 

M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

Companhia Aberta - CVM nº 20338  

CNPJ nº 07.206.816/0001-15 

NIRE 2330000812-0 

 

FATO RELEVANTE 

 

A M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS (“Companhia”), em 

atendimento às disposições da Instrução nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, da Comissão 

de Valores mobiliário (“CVM”), comunica que nesta data, foi aprovada em Reunião do Conselho de 

Administração a 1ª (primeira) emissão de notas promissórias comerciais da Companhia, para distribuição 

pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 

2009, confome alterada, e nos temros da Instrução CVM nº 566, de 31 de julho de 2015, conforme 

alterada (“Emissão” e “Notas Comerciais”, respectivamente). 

 

A Emissão será realizada em série única, perfazendo o montante total de R$ 200.000.000,00 (duzentos 

milhões de reais). As Notas Comerciais terão prazo de vencimento de 180 (cento e oitenta) dias contados 

da data de emissão e o pagamento da remuneração será devido (i) na data de de vencimento das Notas 

Comcerciais; (ii) na data de resgate das Notas Comerciais decorrente de oferta de resgate antecipado ou do 

resgatante antecipado facultativo das Notas Comerciais; ou (iii) na data liquidação antecipada, decorrente 

de vencimento antecipado das Notas Comerciais, o que ocorrer primeiro, conforme os critérios definidos 

no "Caderno de Fórmulas Notas Comerciais - CETIP21", disponível para consulta na página da B3 na 

internet (http://www.b3.com.br), juntamente com o pagamento do valor nominal unitário das Notas 

Comerciais. 

 

Os recursos líquidos obtidos por meio da Emissão serão destinados integralmente para reforço de caixa da 

Companhia. 

 

O presente instrumento tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não 

deve ser interpretado ou considerado, para todos os fins e efeitos legais, como um material de venda e/ou 

de divulgação das Notas Comerciais. 

 

 

Eusébio/CE, 15 de abril de 2020. 

  

 

Gustavo Lopes Theodozio 

Vice-Presidente de Investimentos e Controladoria 

Diretor de Relações com Investidores 
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M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

Publicly Held Company – CVM Code 20338 

Corporate Taxpayer’s ID (CNPJ): 07.206.816/0001-15 
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MATERIAL FACT 

 

 

M. DIAS BRANCO SA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS (“Company”), pursuant to 

Instruction 358, of January 3, 2002, as amended, of the Securities and Exchange Commission (“CVM”), 

announces that in this date the meeting of the Board of Directors approved the 1st (first) issuance of 

commercial notes, for public distribution with restricted distribution efforts, pursuant to CVM Instruction 

476, of January 16, 2009, as amended, and in the terms of CVM Instruction 566, of July 31, 2015, as 

amended ("Issuance" and "Commercial Notes", respectively). 

 

The Issuance will be composed of one series, totalling two hundred million reais (R$ 200,000,000.00). 

The Commercial Notes will be valid for 180 (one hundred and eighty) days from issuance date and the 

payment of the remuneration will be due (i) on the maturity date of the Commercial Notes, (ii) on the date 

of redemption of the Commercial Notes resulting from the early redemption offer or the early redemption 

optional of the Commercial Notes, or (iii) on the payment date resulting from the early maturity of the 

Commercial Notes, whichever comes first, according to the criteria defined in the "Book of Formulas 

Commercial Notes - CETIP21", available for consultation on the B3 website (http: //www.b3.com.br), 

jointly with the payment of the unit value of the Commercial Notes. 

 

The net proceeds from the Issuance will be used to reinforce the Company's cash position. 

 

This material is for information purposes only, under the terms of the legislation in force, and should not 

be interpreted or considered, for all legal purposes and purposes, as a material for sale and/or for the 

disclosure of Commercial Notes. 

 

 

Eusébio/CE, April 15, 2020. 

 

 

 

Gustavo Lopes Theodozio 

Vice President of Investments and Controllership  

Investor Relations Officer 

 


