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International Meal Company Alimentação S.A. (B3: MEAL3), sociedade por ações com registro
de companhia aberta categoria “A”, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida das Nações Unidas, 4.777, 12º andar (“IMC” ou “Companhia”), em seguimento aos
fatos relevantes de 9 e 21 de fevereiro e 13 e 15 de junho de 2018, e aos comunicados ao
mercado de 27 de março e de 16 de julho de 2018, vem informar aos seus acionistas e ao
mercado em geral que os trabalhos de auditoria previstos no Acordo de Associação firmado
com a Sapore S.A. em 15 de junho e aditado em 10 de agosto de 2018 (“Acordo de
Associação”) se encerraram.
Com base nas conclusões apontadas naqueles trabalhos verificou-se que as condições
suspensivas previstas no Acordo de Associação não foram implementadas.
Diante disso, e considerando que não houve consenso com os representantes da Sapore S.A.
quanto à certas questões identificadas na auditoria, o Conselho de Administração da IMC,
visando a preservar o interesse da Companhia e de seus acionistas, se reuniu nesta data e
deliberou rescindir o Acordo de Associação, nos termos ali previstos. A IMC agradece à Sapore
pela lealdade e respeito que permearam as negociações.
A administração da Companhia seguirá trabalhando para a geração de valor para seus
acionistas, sempre focada no desenvolvimento dos negócios da IMC, e sem prejuízo de avaliar
futuras novas oportunidades, inclusive com a própria Sapore, sempre de maneira diligente e
com atenção ao interesse da Companhia e de seus acionistas.
A Companhia informa ainda que, também nesta data, o Conselho de Administração aprovou
um novo programa de recompra (“Programa de Recompra”) para aquisição pela Companhia
de até 13.000.000 ações ordinárias de sua própria emissão, correspondentes a 7,98% das
ações em circulação da Companhia, pelo prazo máximo para aquisição de 1 (um) ano,
contados a partir de 18 de setembro de 2018.

O Programa de Recompra visa a incrementar a geração de valor para os acionistas da
Companhia, por meio da aquisição das ações em bolsa de valores, a preços de mercado, para
permanência em tesouraria, cancelamento ou posterior alienação – inclusive em decorrência
de eventual exercício de opção por beneficiários de planos de opção de compra de ações que a
Companhia tenha aprovado ou venha aprovar.
Por fim, informamos que o Conselho de Administração aprovou, também nesta data, proposta
de redução do capital social da Companhia no valor de R$100.000.000,00 (cem milhões de
reais) (“Redução de Capital”), nos termos do art. 173 da Lei 6.404/76, sem cancelamento de
ações, a qual será submetida à apreciação dos acionistas da Companhia em assembleia geral a
ser realizada em 4 de outubro de 2018 (“AGE”), conforme edital de convocação a ser divulgado
em 19 de setembro de 2018.
Caso seja aprovada, a Redução de Capital se tornará efetiva 60 (sessenta) dias após a
publicação da ata da AGE, nos termos do art. 174 da Lei nº 6.404/76, ocasião em que a
Companhia divulgará aos acionistas os procedimentos, o montante exato a ser restituído por
ação, a data de pagamento do valor a ser restituído e a data de início da negociação das ações
de emissão da Companhia ex- redução.
A ata da Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, cujo Anexo I contém as
informações sobre o Programa de Recompra, encontra-se disponível nos websites da Comissão
de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e
da IMC (http://ri.internationalmealcompany.com.br/).
A Companhia reitera o seu compromisso em manter os seus acionistas e mercado
devidamente informados, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis.
São Paulo, 17 de setembro de 2018.
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