TÊXTIL RENAUXVIEW S/A
CNPJ nº 82.982.075/0001-80
NIRE 4230000949-1
Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

Nos termos da Instrução CVM no 358, de 3 de janeiro de 2002, a Têxtil Renauxview S/A (“Companhia”
ou “Sociedade”) vem informar aos investidores e ao mercado em geral que, em 09 de março de 2018, seu
acionista controlador, a D&D Administradora de Bens Ltda (“Controlador”) enviou comunicação
informando haver celebrado Contrato de Compra de Venda de Ações (“Contrato”) com a sociedade L.A.
Administradora de Bens e Participações Eirele (“Comprador”), através do qual o Comprador adquiriu a
totalidade das ações detidas pelo Controlador (“Operação”), nos seguintes termos:

1) Adquirente: L.A. Administradora de Bens e Participações Eirele, pessoa jurídica de direito
privado, com sede na Rua Paraguay, 300, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.278.633/0001-48, que tem por objeto a administração de bens
próprios e a participação em outras sociedades.
2) Alienante: D&D Administradora de Bens Ltda, pessoa jurídica de direito privado, com sede na
Estrada Geral São Martinho, na Cidade de São Martinho, Estado de Santa Catarina, inscrita no
CNPJ sob o nº 04.683.195/0001-72.
3) Preço: O Preço de Compra é de R$ 5.489.806,40 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta e nove
mil, oitocentos e seis reais e quarenta centavos), sendo R$ 3.198.418,70 (três milhões, cento e
noventa e oito mil, quatrocentos e dezoito reais e setenta centavos) decorrentes da aquisição das
Ações Ordinárias, ao preço de R$ 3,93 (três reais e noventa e três centavos) por ação e R$
2.291.387,70 (dois milhões, duzentos e noventa e um mil, trezentos e oitenta e sete reais e setenta
centavos) decorrentes da aquisição das Ações Preferenciais, ao preço de R$ 2,29 (dois reais e
vinte e nove centavos) por ação. O Preço de Compra será pago pela Compradora em dinheiro, em
5 (cinco) parcelas), da seguinte forma: (i) uma parcela no valor de R$ 1.100.000,00 ( um milhão e
cem mil reais), paga para a Vendedora na data da assinatura do Contrato; (ii) 4 (quatro) parcelas
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no valor de R$ 1.097.451,60 (um milhão, noventa e sete mil, quatrocentos e cinquenta e um reais
e sessenta centavos) cada, vencendo a primeira delas 90 (noventa) dias após a assinatura do
Contrato e as demais a cada 90 (noventa) dias seguintes ao da parcela anterior.
4) Objetivo da Aquisição: O Comprador declarou que o objetivo da Operação é o investimento de
recursos buscando um retorno atrativo.
5) Ações Adquiridas: 813.847 (oitocentas e treze mil, oitocentas e quarenta e sete) ações ordinárias
(“Ações Ordinárias”) e 1.000.606 (um milhão e seiscentas e seis) ações preferenciais (“Ações
Preferenciais”), representado nesta data 55,9 % das ações ordinárias, 35,7% das ações
preferenciais e 42,6% da totalidade das ações emitidas pela Sociedade.
6) Oferta Pública de Aquisição de Ações: A Operação está sujeita à condição resolutiva de
lançamento de uma Oferta Pública de Aquisição de Ações pelos Compradores, observado o
disposto no artigo 254-A da Lei 6.404/76. Referida condição deverá ser observada pelos
Compradores em até 30 (trinta) dias do Contrato, estando sujeita à apreciação e aprovação pela
CVM e os seus termos e condições serão oportunamente divulgados.
7) Outras Informações: O Comprador declarou ainda que (i) não possui acordo ou contrato
regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão
da Companhia; (ii) não tem a intenção de promover, no prazo de um ano, o cancelamento do
registro da companhia aberta; e, (iii) ainda não tem pretensão de promover eventos societários
específicos na Sociedade, especialmente fusão, cisão ou incorporação.

A Companhia manterá os investidores e o mercado em geral informados a respeito da Operação,
especialmente quanto à Oferta Pública de Aquisição de Ações acima referida.

Brusque, 09 de março de 2018.

Márcio L. Bertoldi
Diretor de Relações com Investidores
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