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FATO RELEVANTE

FERTILIZANTES HERINGER S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Companhia”) vem, em
atendimento aos termos do artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), da Instrução da CVM
nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e, em referência à notícia
veiculada nesta data na Gazeta Online/Vitória, intitulada “Em recuperação judicial,
Heringer levanta suspeita após ações dispararem” (“Notícia”), informar aos seus
acionistas e ao mercado em geral o quanto segue.
A Companhia se encontra em processo de recuperação judicial, como é de
conhecimento público.

No âmbito do

processo

de

recuperação

judicial

os

administradores da Companhia vêm trabalhando de forma consistente para a
melhora dos resultados financeiros e da estrutura de capital da Companhia. Da
mesma forma, os acionistas controladores da Companhia analisam, frequentemente,
opções de investimentos, seja por meio de capitalização ou de alteração do controle
societário da Companhia. Para tanto, os acionistas controladores mantêm, de forma
contínua, entendimentos com assessores financeiros e legais, bem como com
potenciais investidores, com o objetivo de identificar oportunidades para o futuro da
Companhia.
Não obstante, os acionistas controladores informaram à Companhia que não
assinaram qualquer documento de caráter vinculante, seja com as empresas
mencionadas na Notícia ou com qualquer outro potencial investidor, envolvendo a
Companhia ou as ações de sua emissão.
A Companhia reitera, assim, que não tem conhecimento de nenhum fato ou ato cuja
materialidade justifique a divulgação de um fato relevante.
A Companhia irá informar imediatamente o mercado, nos termos da regulamentação
aplicável, caso qualquer das oportunidades estudadas pelos seus acionistas
controladores resulte em fatos que devam ser divulgados.

Viana/ES, 14 de maio de 2021.
Dalton Carlos Heringer
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Fertilizantes Heringer S.A.
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MATERIAL FACT

FERTILIZANTES HERINGER S.A. – UNDER JUDICIAL RECOVERY PROCESS (“Company”), in
accordance with the termos of article 157, §4º, of Law nº 6.404, dared as of
December 15, 1976, as amended (“Brazilian Corporate Law”), of Instruction CVM nº
358, dated as of January 3, 2002, as amended, and with respect to the news
published on the date hereof on the Gazeta Online/Vitória, under the heading “Em
recuperação judicial, Heringer levanta suspeita após ações dispararem” (“News
Article”), inform its shareholders and the market the following.
The Company is under judicial recovery process, as it is of public knowledge. Within
the judicial recovery process the Company’s managers have been consistently
working to improve the Company’s financial results and capital structure. Similarly,
the Company’s controlling shareholders review, frequently, investment options,
either by capital increase or change in the Company’s control. For that purpose, the
controlling shareholders, on a regular basis, interact with financial and legal advisors,
as well as with potential investors, to identify opportunities for the Company’s future.
Irrespective of the foregoing, the controlling shareholders informed the Company
that they did not sign any binding document with the entities mentioned in the News
Article, or with any other potential investor, involving the Company or its issued
shares.
The Company confirms that it does not have knowledge of any act or fact the
materiality of which justifies the release of a material fact.
The Company will immediately informe the market, in accordance with the applicable
rules, if any of the opportunities analyzed by its controlling shareholders results in
facts that must be disclosed.

Viana/ES, May 14, 2021.
Dalton Carlos Heringer
Chief Financial Officer and Investor Relations Officer
Fertilizantes Heringer S.A.

