
 

 

CRISTAL PIGMENTOS DO BRASIL S.A. 

CNPJ No. 15.115.504/0001-24 

NIRE 29.300.010.065 

 

FATO RELEVANTE 

 

CRISTAL PIGMENTOS DO BRASIL S.A. (B3: CRPG3, CRPG5 e CRPG6) 

(“Companhia”), em atendimento ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 

1976, conforme alterada e em vigor (“Lei das S.A.”) e na Instrução da Comissão de 

Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada e em 

vigor (“Instrução CVM nº 358/02”) e, em continuidade ao Fato Relevante de 21 de 

fevereiro de 2017, com relação à celebração de Acordo de Transação (“Acordo”) entre, 

de um lado, a acionista controladora indireta da Companhia, a The National Titanium 

Dioxide Company Limited ("Cristal"), e algumas de suas afiliadas, e, de outro, a 

Tronox Limited, sociedade constituída de acordo com as leis do Estado de Western 

Australia (“Tronox Limited”), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que a 

transação prevista no Acordo foi implementada nesta data (“Fechamento” e “Data de 

Fechamento”), tendo o controle societário indireto da Companhia sido transferido para 

a Tronox Holdings plc (“Tronox Holdings”), acionista controladora da Tronox Limited 

(“Transação”). 

De acordo com os termos do Acordo e como resultado do Fechamento, a Tronox 

Limited adquiriu da Cristal Inorganic Chemicals Netherlands Coöperatief W.A. (“Cristal 

Coop.”) todo direito, título e participação da Cristal Coop. às ações de emissão da 

Cristal Inorganic Chemicals Netherlands BV (“Ações BV”). 

A Cristal Inorganic Chemicals Netherlands BV detém 99,99% das quotas emitidas pela 

Millennium Inorganic Chemicals Holdings Brasil Ltda., que, por sua vez, é a acionista 

controladora direta da Companhia. 

Nos termos dos artigos 9º, 10 e 12 da Instrução CVM nº 358/02, a Tronox Holdings 

informou à Companhia o seguinte (aplicam-se as definições acima): 

1. Informações sobre o Comprador: Em 27 de março de 2019, nos termos das leis 

estrangeiras aplicáveis, a Tronox Limited, que figura como parte original do Acordo, 

bem como a compradora formal dos bens e direitos previstos no Acordo, concluiu seu 

processo de redomiciliação para o Reino Unido.   

No âmbito de tal redomiciliação, foi efetuada a troca das ações ordinárias classe A e B 

por ações ordinárias da Tronox Limited por ações ordinárias da Tronox Holdings 

(“Ações Tronox”). Portanto, a Tronox Holdings sucedeu a Tronox Limited como 



 

 

emissora de valores mobiliários negociados publicamente, e assim, tornou-se 

subsidiária integral da Tronox. 

A Tronox Holdings é uma sociedade anônima constituída de acordo com as leis da 

Inglaterra e do País de Gales, com seu endereço de registro à Rua Bury, nº 25, 3º Andar, 

Londres, CEP SW1Y 2AL, Inglaterra. As ações ordinárias da Tronox Holdings estão 

listadas na New York Stock Exchange (“NYSE”) e as Ações Tronox são listadas sob o 

código de negociação “TROX”. 

O grupo liderado pela Tronox Holdings é líder mundial na fabricação integrada de 

pigmentos de dióxido de titânio (“TiO2”). A Tronox opera minas de areia mineral 

contendo titânio e as operações correspondentes de beneficiamento e fundição na 

Austrália e na África do Sul para produzir matérias-primas que podem ser usadas no 

processo de fabricação de produtos de pigmentos de TiO2. Uma parte substancial da 

matéria-prima gerada é usada em instalações próprias de pigmento TiO2 localizadas 

nos Estados Unidos, Austrália e Holanda, com o objetivo de fornecer pigmento de alta 

qualidade e baixo custo para aproximadamente 700 clientes em aproximadamente 100 

países. Além disso, a mineração, beneficiamento e fundição de areias minerais 

contendo titânio cria quantidades significativas de dois coprodutos – zircão e ferro 

gusa – que também são fornecidos a clientes em todo o mundo.  

Em 31 de dezembro de 2018, a Tronox Limited tinha aproximadamente 3.330 

empregados em todo o mundo, dos quais 610 estão localizados nos Estados Unidos, 

600 na Austrália, 1.840 na África do Sul e 280 na Holanda e em outros países. 

2. Informações sobre a Vendedora: Cristal Coop. é uma cooperativa organizada sob as 

leis da Holanda, com sede no World Trade Center, Torre C, 15º andar, Strawinskylaan 

1543, 1077 XX Amsterdam, e vendedora formal das Ações da BV. A Cristal Coop. é 

controlada pela Cristal. 

A Cristal é uma sociedade limitada organizada sob as leis do Reino da Arábia Saudita, 

com sede na Rua Sari, distrito Al Rabwah, Caixa Postal 13586, Jeddah 21414, Reino da 

Arábia Saudita.  

A Cristal opera oito fábricas em sete países nos cinco continentes e emprega 

aproximadamente 4.100 pessoas em todo o mundo. A Cristal tem como sócios TASNEE 

(uma empresa listada na bolsa de valores saudita), com 79%, e Gulf Investment 

Corporation (GIC), uma empresa pertencente aos seis estados do Gulf Cooperation 

Council (GCC), com sede no Kuwait, com 20%. O 1% restante da empresa é de 

propriedade do Dr. Talal A. Al-Shair, que também atua como vice-presidente da 

TASNEE e presidente da Cristal.  



 

 

Para mais informações, consulte a Seção 15 do Formulário de Referência da 

Companhia. 

3. Preço Total, Preço por Ação, Forma de Pagamento:  O preço de compra pago na 

Data de Fechamento de todos os bens abrangidos pelo Acordo, incluindo as Ações BV, 

foi composto de um pagamento em dinheiro, no valor de US$1.673.000.000,00 

("Pagamento em Dinheiro"), e um pagamento em espécie, composto por 37.580.000 

depositary receipts lastreados em Ações Tronox. 

O Pagamento em Dinheiro ainda está sujeito a ajustes pelas partes do Acordo, portanto 

podendo ser complementado ou reduzido em benefício de qualquer delas (“Ajuste”). 

Com base no preço de compra pago no Fechamento, a Tronox Limited alocou a cada 

ação (ordinária e preferencial) da Companhia o valor estimado de US$3,86 (“Preço de 

Fechamento por Ação da Companhia”). 

Importante observar que o Preço de Fechamento por Ação da Companhia depende do 

Ajuste e o preço final de compra por ação a ser atribuído a cada ação (ordinária e 

preferencial) da Companhia (“Preço Final por Ação da Companhia”) pode ser maior 

ou menor que US$3,86. 

4. Oferta Pública: Devido à venda do controle indireto da Companhia, e conforme 

exigido pela Lei nº 6.404/76 e a Instrução CVM nº 361/02, a Tronox Holdings, 

diretamente ou por meio de uma de suas afiliadas (a “Ofertante”), apresentará à CVM 

e à B3, no prazo de 30 (trinta) dias contados da Data do Fechamento, pedido de registro 

de oferta pública no Brasil para adquirir até a totalidade das ações ordinárias 

remanescentes da Companhia (a “OPA”). 

5. Preço da Oferta Pública: De acordo com a regulamentação aplicável, a Ofertante 

deverá oferecer aos acionistas minoritários com direito a voto da Companhia um preço 

por ação equivalente a 80% do preço por ação atribuído ao controle acionário 

indiretamente transferido na Transação (o “Preço da Oferta”). 

Considerando o Preço de Fechamento por Ação da Companhia mencionado acima, o 

Preço da Oferta para a OPA seria de R$11,84 por ação ordinária (isto é, US$3,09 

convertido para Reais pela taxa de câmbio de R$ 3,83 por 1 US$, conforme divulgada 

pelo Banco Central do Brasil na Data de Fechamento, o “Preço da Oferta no 

Fechamento”). Observe-se que o Preço da Oferta no Fechamento está sujeito a 

alterações após a conclusão do Ajuste e a determinação do Preço Final por Ação da 

Companhia. 

O pagamento do Preço da Oferta no Fechamento e respectivos ajustes serão efetuados 

na forma prevista na regulamentação aplicável, tendo em vista as disposições de ajuste 

previstas no Acordo e aquelas a serem previstas no edital da OPA. 



 

 

6. Objetivos da Transação: A Transação cria o grupo líder o mais integrado produtor 

de pigmentos de TiO2 do mundo, com ativos e operações em oito países e em seis 

continentes. 

7. Quantidade de Ações e Percentual de Capital Social: Por meio da Transação, foram 

adquiridas, indiretamente, 8.047.298 ações ordinárias da Companhia, representando 

99,02% de todas as ações ordinárias, e 8.583.534 ações preferenciais da Companhia, 

distribuídas entre 6.178.837 ações preferenciais Classe A e 2.406.696 ações preferenciais 

Classe B, representando 56,89% de todas as ações preferenciais da Companhia, 

equivalente a 71,63% do capital social da Companhia. 

8. Acordo de Acionistas: O Acordo não prevê a execução de qualquer acordo de 

acionistas sobre os direitos de voto ou a negociação de valores mobiliários da 

Companhia. 

9. Intenção de cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia: A Tronox 

Holdings está atualmente avaliando a possibilidade de promover a deslistagem da 

Companhia da B3 e o cancelamento de seu registro de companhia aberta perante a 

CVM. Eventual oferta pública de aquisição para cancelamento de registro pode ser 

apresentada em conjunto com a OPA ou não, mas em qualquer caso dentro de um ano 

contado a partir desta data. Não há uma decisão final sobre o assunto e a Tronox 

Holdings manterá a Companhia informada de acordo com as regras aplicáveis da 

CVM. 

10. Outras informações e reorganização societária. A Tronox Holdings não tem planos 

de realizar qualquer reorganização societária envolvendo a Companhia e atualmente 

não há outras informações relevantes relacionados a este assunto a serem divulgadas. 

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre qualquer 

desenvolvimento futuro em relação às informações aqui divulgadas, nos termos da 

regulamentação aplicável. 

Camaçari/BA, 10 de abril de 2019 

 

CRISTAL PIGMENTOS DO BRASIL S.A. 

Viktor Maximiliano Augusto dos Santos Veras 

Diretor de Relações com Investidores 


