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FATO RELEVANTE 

 

A TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A. sociedade anônima de capital aberto, com sede na cidade de 

Camaçari, Estado da Bahia, na Rodovia BA 099, Km 20, SN, Distrito de Abrantes, CEP 42.840-000, 

inscrita no CNPJ sob nº 15.115.504/0001-24, registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) na 

categoria "A" (“Companhia”) em atendimento ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 

conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários 

(“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de 2021 e, em continuidade aos fatos relevantes divulgados em 21 de 

fevereiro de 2017, 10 de abril de 2019 e 13 de maio de 2019, informa aos seus acionistas e ao mercado em 

geral que recebeu de seu acionista controlador, a Millennium Inorganic Chemicals Holding Brasil Ltda 

(“Ofertante”), correspondência informando que a CVM concedeu, em 22 de fevereiro de 2022, o registro 

da oferta pública de aquisição de ações ordinárias em função da alienação indireta do controle da 

Companhia, com adoção de procedimento diferenciado (“Ofício” e “OPA por Alienação de Controle”).  

 

A Oferta terá por objeto a aquisição de até 99.041 ações ordinárias pelo preço de (i) no caso de tratamento 

igualitário – parcela em dinheiro de R$ 13,30 e entrega equivalente a R$ 4,18 de RDA de Tronox Holdings; 

e (ii) no caso de oferta alternativa em dinheiro – R$ 17,48; em ambos os casos atualizados pela Selic desde 

a data de fechamento da alienação de controle da Companhia. A Oferta deverá ser lançada até o dia 4 de 

março de 2022, quando serão divulgados todos os procedimentos e prazos a serem observados pelos 

acionistas titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia que desejem vender suas ações na OPA 

por Alienação de Controle.  

 

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre qualquer desenvolvimento futuro em 

relação às informações aqui divulgadas, nos termos da regulamentação aplicável. 

 

Camaçari/BA, 22 de fevereiro de 2022 

TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A. 

Viktor Maximiliano Augusto dos Santos Veras 

Diretor de Relações com Investidores 


