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International Meal Company Alimentação S.A. (B3: MEAL3), sociedade por ações com registro
de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários na categoria “A”, com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 4.777, 12º andar,
Alto de Pinheiros, CEP 05477-902 (“Companhia”), em atendimento às disposições da Lei nº
6.404/76 e da Instrução CVM 358/02, informa que, em reunião realizada nesta data, seu
Conselho de Administração, juntamente com a Diretoria e com o apoio dos assessores jurídico
e financeiro contratados pela Companhia, discutiu os termos da proposta recebida da Abanzai
Representações S.A. em 09.02.2018, de incorporação ou incorporação de ações da Sapore S.A.
pela Companhia (“Proposta”), e concluiu que, embora os termos da Proposta possam ser
considerados meritórios do ponto de vista estrutural, não é possível ao Conselho de
Administração sobre ela manifestar-se, da maneira solicitada pelo proponente.

No entendimento do Conselho de Administração, tratando-se de operação de incorporação e
não tendo existido prévia discussão visando à celebração de um protocolo, não é possível à
administração avaliar a adequação dos termos da Proposta – que não atribui qualquer prêmio
para a Companhia – nem realizar a análise adequada das informações sobre a companhia de
capital fechado que se pretende seja incorporada pela Companhia, cujas informações, por sua
vez, são públicas e acompanhadas pelo mercado.

Diante disso, o Conselho de Administração deliberou por não dar seguimento à análise da
Proposta como formulada, sem prejuízo de a Diretoria analisar no futuro as informações que a
proponente venha a fornecer sobre os negócios da Sapore S.A., visando a uma potencial
negociação entre as administrações.
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