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COMUNICADO AO MERCADO
INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A. (B3: MEAL3) (“IMC” ou “Companhia”),
informa que recebeu, nesta data, o Ofício B3 1.163/2020-SLS (“Ofício”), cujos termos são
transcritos a seguir:
“22 de dezembro de 2020
1.163/2020-SLS
International Meal Company Alimentação S.A.
At. Sr. Luis Felipe Silva Bresaola
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 22/12/2020, sob o título “Acionistas da
IMC se unem para mudar conselho e alto escalão”, consta, entre outras informações, que:
1. um grupo relevante de acionistas da IMC concorda com uma pauta que leve à
simplificação dos negócios da empresa, com a venda de ativos para gerar caixa adicional
à empresa;
2. a área de catering, a RA Catering, e marcas como Brunella e Batata Inglesa estão na lista
de negócios a serem colocados à venda;
3. também estão na lista de ativos que devem ser vendidos 18 postos de gasolina dentro
de unidades Frango Assado e os restaurantes Margaritaville e LandShark, nos Estados
Unidos;
4. as estimativas iniciais são de que a empresa poderia levantar R$ 700 milhões, no
mínimo, com essas operações.
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 23/12/2020, com a sua confirmação
ou não, bem como outras informações consideradas importantes.”

Em atendimento ao Ofício, esclarecemos que, conforme é de conhecimento público1, a IMC tem
simplificado seu portfólio nos últimos anos, vendendo marcas e focando em negócios com
retornos mais atraentes e maior potencial de crescimento, nesse sentido, a administração avalia
junto a seus assessores financeiros a possibilidade de alienação de unidades de negócios da
Companhia que se enquadrem nessa linha. Cumpre-nos destacar, contudo, que não há proposta
vinculante nem decisão tomada a respeito da venda de quaisquer ativos relevantes ou marcas
da Companhia neste momento, tampouco estimativa de valor que a Companhia poderia auferir
com eventual alienação de ativos.
A Companhia segue focada no desenvolvimento das suas atividades, sempre visando ao melhor
interesse da IMC e da totalidade dos seus acionistas, e reafirma seu compromisso de seguir
fornecendo, de forma tempestiva e equânime, informações relevantes e adequadas a seus
acionistas e ao mercado em geral.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A.
Luis Felipe Silva Bresaola
Diretor de Relações com Investidores
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Vide a Apresentação Institucional da Companhia de setembro de 2020 (slides 28 e 29), disponível no
site de RI da Companhia e no seu IPE no site da CVM.

