OSX BRASIL S.A.
CNPJ/MF n° 09.112.685/0001-32
Companhia Aberta – em Recuperação Judicial
BM&FBOVESPA: OSXB3
FATO RELEVANTE
NOTÍCIAS DIVULGADAS A RESPEITO DO SR. EIKE BATISTA
Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2017. A OSX BRASIL S.A. – Em Recuperação Judicial
(“OSX” “Companhia”) (BM&FBovespa: OSXB3), em atendimento ao artigo 157,
parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, e na forma da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 358/02, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em
geral que:
1.

Recentemente, foram divulgadas na mídia, por meio de diversos veículos e
portais de notícias, reportagens referentes ao Sr. Eike Batista, acionista
relevante da Companhia, acerca de (“Notícias”):
( I)

BLOQUEIO DOS BENS DO SR. EIKE BATISTA NO EXTERIOR. Nos últimos dias, foram
veiculadas na mídia reportagens informando que determinados bens do
Sr. Eike Batista no exterior teriam sido bloqueados em decorrência de
uma decisão proferida por uma corte judicial das Ilhas Cayman.

(II)

OPERAÇÃO EFICIÊNCIA. Foi emitido, na data de hoje (i.e., 26 de janeiro de
2017), um mandado de prisão preventiva do Sr. Eike Batista, no âmbito de
uma operação deflagrada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público
Federal.

2.

A este respeito, a Companhia informa que tanto o suposto bloqueio de bens do
Sr. Eike Batista quanto o mandado de prisão preventiva e os eventos que
culminaram em referidas Notícias não estão vinculados à Companhia e/ou, de
qualquer outra forma, recaem sobre seus bens e/ou ativos de qualquer
natureza.

3.

De toda maneira, a Companhia está investigando os possíveis efeitos dos
eventos relatados nas Notícias em relação à Companhia, assim como informa

estar atenta aos seus respectivos e eventuais desdobramentos, notadamente no
que diz respeito à Companhia.
4.

A Companhia manterá os acionistas e o mercado em geral devidamente
informados e atualizados sobre os temas abordados, assim como sobre
quaisquer outros atos ou fatos relacionados que possam de alguma forma influir
nas decisões de investimento de seus acionistas e do mercado em geral.
Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2017
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