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A administração da Companhia Industrial Cataguases (“Cataguases” ou “Companhia”), na forma
de regulamentação em vigor, em especial o disposto no art. 2º, inciso III da Instrução CVM 358,
informa a seus acionistas e ao mercado em geral que, finalizando o processo de reorganização
societária implementado pelos acionistas controladores da Companhia, signatários do Acordo de
Acionistas celebrado em 15 de abril de 2019 (“Acordo de Acionistas”). Como resultado de tal
operação a Zeta Participações Ltda. (“Zeta”), cujas quotas são integralmente detidas pela Delta
Agropecuária e Participações S.A (“Delta”), adquiriu a totalidade das ações pertencentes aos
demais acionistas controladores, salvo as de propriedade da própria Delta.
Em virtude disso, o Bloco de controle da Companhia passa a ser composto unicamente pela Zeta
e pela Delta. Adicionalmente, foi informado pela Zeta e pela Delta o que segue:
A operação não altera a quantidade de ações gravadas/vinculadas pelo Acordo de
Acionistas da Companhia e não afeta a composição ou o total de ações da Companhia detida
pelos seus acionistas controladores.
Além da retirada dos demais acionistas signatários, uma vez que apenas Delta e Zeta são
titulares de ações gravadas/vinculadas pelo Acordo de Acionistas da Companhia, compondo
um único bloco, o Acordo sofreu alterações para sua simplificação frente à nova estrutura
do grupo de controle sendo, contudo, preservada a obrigação de voto conjunto de todas as
ações vinculadas pelo Acordo.
Adicionalmente, cumpre pontuar que a referida cessão é a parte final do processo de
reorganização societária que foi implementado pelos signatários do Acordo de Acionistas
da Companhia, buscando maior eficiência na estrutura de participação dos acionistas
controladores na Companhia. Nesse sentido, a transferência de ações de emissão da
Companhia e a reorganização societária ocorreram dentro do bloco de controle, não
resultando em alteração de equilíbrio de poderes dentro desse bloco.
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