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BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A. 

CNPJ/ME n° 13.574.594/0001-96 

NIRE nº 35.300.393.180 

Companhia Aberta 

 

FATO RELEVANTE 

 

A BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao 

disposto na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de 2021, 

e do artigo 157, § 4º, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, vem informar 

aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, 

realizada em segunda convocação nesta data, aprovou a alteração da denominação social da 

Companhia para Zamp S.A., mediante alteração estatutária.  

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer atualizações 

relevantes relacionadas a essa mudança por meio de seus canais habituais de divulgação de 

informações periódicas e eventuais, quais sejam, o site da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. – 

Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da Companhia (www.burgerking.com.br/ri).  

 

Barueri, 18 de maio de 2022. 

 

_____________________________________________ 

Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães 

Diretor de Relações com Investidores 

  

http://www.cvm.gov.br/


 

 
 

6191103v5 

BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A. 

Corporate Taxpayer ID (CNPJ): 13.574.594/0001-96 

Publicly Held Company 

 

MATERIAL FACT 

 

BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A. (“Company”), in compliance with the 

provisions of Brazilian Secutiries Exchange Commission (“CVM”) Resolution No. 44, of August 23, 

2021, and article 157, §4th, of Law No. 6,404, of December 15, 1976, as amended, hereby informs 

to its shareholders and the market in general that the Extraordinary General Meeting of the 

Company, held on second call on this date, approved the change of the Company’s corporate name 

to Zamp S.A., by amendment of the Company’s Bylaws. 

The Company will keep its shareholders and the market duly informed on any relevant update on 

this matter, through its usual disclosing channels of periodic and occasional information, on the 

websites of the CVM (www.cvm.gov.br), B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) and of the 

Company (http://www.burgerking.com.br/ri). 

 

Barueri, May 18, 2022. 

 

_____________________________________________ 

Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães 

Investor Relations Officer 

 

http://www.cvm.gov.br/
http://www.b3.com.br/

