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COMUNICADO AO MERCADO

A INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A. (B3: MEAL3) (“Companhia” ou “IMC”)
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião realizada nesta data, o Conselho
de Administração da Companhia aceitou a renúncia do Sr. José Agote aos cargos de Diretor
Administrativo e Financeiro e de Diretor de Relações com Investidores, a quem a Companhia agradece
pelos serviços prestados e o esforço dedicado para o desenvolvimento dos negócios sociais enquanto
diretor da Companhia.
Para ocupar os cargos vacantes, o Conselho de Administração elegeu a Sra. Maristela Aparecida do
Nascimento para o cargo de Diretora Administrativa e Financeira, e o Sr. Vitor Alaga Pini para o cargo de
Diretor de Relação com Investidores.
A Sra. Maristela Aparecida do Nascimento é graduada em Administração de Empresas e Ciências
Contábeis e possui MBA em Finanças pelo Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa. Desenvolveu sua
carreira na Deloitte Touche Tohmatsu, onde atuou por mais de 5 anos como auditora. Está na
Companhia desde março de 2013 como responsável pela área de controladoria corporativa.
O Sr. Vitor Alaga Pini lidera o departamento de Relações com Investidores da Companhia desde 2016.
Vitor é graduado em Economia pela Universidade de São Paulo. Antes de se juntar a IMC, trabalhou no
fundo de Private Equity Patria Investimentos e nas companhias de capital aberto do setor de educação
Kroton e Anhanguera, nos departamentos de Relações com Investidores e Planejamento Financeiro.
Vitor também conta com uma experiência de mais de 8 anos no mercado de capitais atuando como sellside equity research analyst no Bradesco BBI e BBVA.
Por fim, foi eleito também o Sr. Fabiano Artur Macalos Strelow como Diretor sem designação específica.
O Sr. Fabiano Strelow é formado em Administração na Universidade de Caxias do Sul e possui um MBA
em Administração de Empresas pela FGV-SP. O Sr. Strelow está na Companhia desde 2016, e possui
experiência sólida em franquias e gestão de varejo e serviços, planejamento (R&D), identificação e
captação de novos sites (desenvolvimento de mercado), e reestruturação de operações. Fabiano já
atuou também como Diretor em shopping centers (JHSF), com abertura de operações de grande porte,
no modelo greenfield, além de ter experiência Internacional em empresas de grande porte líderes em
seus segmentos como Anhanguera, Burger King e GPA.
Os Diretores ora eleitos tomarão posse de seus cargos nesta data, com mandatos até a Assembleia Geral
Ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social findo em
31 de dezembro de 2018.

São Paulo, 31 de janeiro de 2019.
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