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#20 Interno 

  
  Brasília, 19 de maio de 2022  

    
 

DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA RELEVANTE  
  

A FUNCEF, Fundação dos Economiários Federais, com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal, no 
Setor Comercial Norte, Quadra 02, Bloco A – 13º andar, CEP 70712-900, inscrita no CNPJ sob o nº 
00.436.923/0001-90, vem informar que no dia 11 de maio de 2022 passou a deter, direta e 
indiretamente, 12.834.422 (doze milhões, oitocentos e trinta e quatro mil e quatrocentas e vinte e duas) 
ações preferenciais, emitidas pela Bradespar S.A. (“Companhia”), representando aproximadamente 
5,03% (cinco inteiros e três centésimos por cento) das ações preferenciais emitidas pela Companhia e 
3,26% (três inteiros e vinte e seis centésimos por cento) do capital total. Contudo, informamos que no dia 
19 de maio de 2022 a FUNCEF passou a deter, direta e indiretamente, 12.504.622 (doze milhões 
quinhentos e quatro mil seiscentos e vinte e duas) ações preferenciais, emitidas pela Bradespar S.A. 
(“Companhia”), representando aproximadamente 4,90% (quatro inteiros e noventa centésimos por cento) 
das ações preferenciais emitidas pela Companhia e 3,18% (três inteiros e dezoito centésimos por cento) 
do capital total. 

 

A FUNCEF declara que (i) o aumento da participação acionária na Companhia teve por objetivo a mera 
adequação dos seus Fundos de Investimentos aos seus referenciais de rentabilidade; (ii) não objetivou 
alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da Companhia; e, por fim (iii) os Fundos 
não têm o objetivo de atingir qualquer participação acionária em particular.  

 

 De acordo com o disposto no Artigo 12 da Resolução nº 44 da Comissão de Valores Mobiliários 
("CVM"), datada de 23 de agosto de 2021, a FUNCEF, por meio desta, solicita ao Diretor de Relações 
com Investidores da Companhia a divulgação das seguintes informações à CVM e aos demais órgãos 
competentes:  

 

(i) de seu nome e qualificação, indicando o número de inscrição no Cadastro Nacional de pessoas 
Jurídicas, conforme acima informado;  
(ii) do número de ações explicitando a quantidade, a classe e a espécie, nos termos informados acima;  
(iii) de que o objetivo da participação societária acima mencionada é estritamente de investimento, não 
objetivando alteração do controle acionário ou da estrutura administrativa da Companhia;  
(iv) que não são detidos, pela FUNCEF, outros valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 
referenciados nas ações de emissão da Companhia, sejam de liquidação física ou financeira; e  
(v) não foram celebrados, pela FUNCEF, quaisquer contratos ou acordos que regulem o exercício de 
direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários emitidos pela Companhia.  

 

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou comentários adicionais que julguem 
necessários quanto ao assunto.  
  
  

Fundação dos Economiários Federais  

 

 

Verifique a autenticidade do documento em:https://funcefsuite.funcef.com.br/se/v68693/verifyDigitalSignature.php?key=1LB0mM11sui8
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