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FATO RELEVANTE
A INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A. (B3: MEAL3), companhia aberta
(“Companhia”) em cumprimento ao disposto ao disposto no art. 157, §4º da Lei nº 6.404, de 15
de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”) e na Instrução CVM nº. 358, de 3 de
janeiro de 2002, vem informar ao mercado e a público em geral a estimativa interna de abertura
de lojas, a partir de 2020, das marcas Pizza Hut, KFC, Frango Assado no Brasil e
Margaritaville/LandShark nos Estados Unidos.
Marca
Pizza Hut

Em até 5 anos
200

Mínimo por Ano
40

KFC

200

40

Frango Assado
Brasil

15
415

3
83

15

3

15
430

3
86

Margaritaville/ LandShark
EUA
Total

A estimativa prevê que, no mínimo, 20 lojas por ano das marcas Pizza Hut e KFC serão de
propriedade da Companhia e o restante no formato de franquias. As Lojas do Frango Assado e
Margaritaville/LandShark serão todas de propriedade da Companhia.
Este fato relevante contém projeções sujeitas à variação e refletem a percepção da
administração da Companhia sobre o futuro dos seus negócios, considerando, principalmente
os seguintes fatores: (i) o desempenho da economia nacional e internacional; (ii) as condições
do mercado potencial de pizza e frango no Brasil; (iii) o êxito na identificação e negociação de
pontos comerciais; (iv) em fatores operacionais, como capacidade de execução e qualificação
de funcionários.
Todas as premissas indicadas acima estão sujeitas a mudanças, riscos e incertezas, que escapam
ao controle da administração da Companhia. Qualquer alteração na percepção ou nos fatores
acima descritos pode fazer com que os resultados concretos divirjam das projeções efetuadas.
Em caso de alteração relevante nestes fatores, as projeções podem vir a ser revisadas. As
estimativas não constituem promessa de desempenho.
São Paulo, 8 de novembro de 2019.
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