São Paulo, 05 de setembro de 2018.

À
B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO
At.: Sra. Ana Lúcia da Costa Pereira - Superintendência de Acompanhamento de
Empresas e Ofertas de Valores Mobiliários de Renda Variável
C/C:
CVM – COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
At.: Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas
At.: Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com o Mercado
e Intermediários

Ref.: Esclarecimentos - Ofício nº 1643/2018-SAE

Prezados Senhores,
A CAMIL ALIMENTOS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 64.904.295/0001-03
(“Companhia”), vem, respeitosa e tempestivamente, à presença de V.Sas., apresentar suas
razões e esclarecimentos em atenção ao ofício nº 1643/2018-SAE da Superintendência de
Acompanhamento de Empresas e Ofertas de Valores Mobiliários de Renda Variável da B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, recebido pela Companhia em 04 de setembro de 2018
(“Ofício”), referente à alienação pela Companhia da totalidade da participação societária
detida na subsidiária integral denominada LA LOMA ALIMENTOS SOCIEDAD ANÓNIMA (“La
Loma”), concluída em 31 de agosto de 2018 (“Alienação”), conforme Comunicado ao
Mercado divulgado pela Companhia na mesma data.
OFÍCIO B3:
“Tendo em vista o comunicado ao mercado de 31/08/2018, referente à conclusão da
alienação da totalidade da participação acionária detida, direta e indiretamente,
pela companhia em sua subsidiária argentina La Roma Alimentos Sociedad
Anónima, solicitamos informar, até 05/09/2018, os reflexos nos negócios e resultados
dessa companhia.”
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ESCLARECIMENTOS:
Primeiramente, a Companhia esclarece que a La Loma opera uma planta industrial de
pequeno porte e representa o único ativo da Companhia na Argentina.
De acordo com os materiais de divulgação de resultados da Companhia e
demonstrações financeiras consolidadas da Companhia referentes ao último exercício social
(findo em 28 de fevereiro de 2018) (“2017”) e ao primeiro trimestre do exercício social
corrente (findo em 31 de maio de 2018) (“1T18”), a receita líquida de vendas e serviços da
La Loma representaram aproximadamente 0,7% do valor total da receita líquida de vendas
consolidada e aproximadamente 1,1% do volume consolidado da Companhia. Além disto,
em 2017 e no 1T18, a La Loma apurou prejuízos no valor de R$1,2 milhões e R$2,1 milhões,
respectivamente, enquanto a Companhia apurou nos mesmos períodos lucro líquido
consolidado de R$250,7 milhões e R$32,5 milhões, respectivamente.
Neste sentido, esclarecemos que a Alienação não traz reflexos relevantes nos
negócios e resultados da Companhia, nem afeta sua estratégia amplamente divulgada de
buscar a expansão das operações por meio de crescimento orgânico e aquisições estratégicas,
inclusive pelo crescimento em categorias de produtos, regiões e países diferentes daqueles
que a Companhia atua.
Diante do exposto, acreditando ter esclarecido os questionamentos apresentados no
Ofício, a Companhia se coloca à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
que se façam necessários.

Atenciosamente,

________________________________
FLAVIO JARDIM VARGAS
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
da Camil Alimentos S.A.
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