ZAMP S.A.
CNPJ/MF n° 13.574.594/0001-96
Companhia Aberta

COMUNICADO AO MERCADO

ZAMP S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no artigo 12 da Instrução da Comissão
de Valores Mobiliários nº 44, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 44”),
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 04 de agosto de 2022, recebeu as
informações da FIT PARTICIPAÇÕES LTDA, informando que em 04 de agosto de 2022, a
FITPART FUND ADMINISTRATION SERVICES LTD., sociedade limitada devidamente
constituída sob as leis de Bahamas, na qualidade de representante legal de determinados fundos
de investimento sob sua gestão discricionária (doravante denominados, os “Fundos FIT”) e EGT
MANAGEMENT HOLDINGS LTD. sociedade limitada devidamente constituída sob as leis de
Bahamas, (“EGT”), agindo em conjunto e representando um mesmo interesse, atingiu o total de
instrumentos financeiros derivativos (Contratos de Swap) referenciados em ações de emissão da
ZAMP S.A. celebrados por Fundos FIT e EGT de 13.770.100 ações ordinárias da Companhia, o que
configura participação relevante de 5% do total de ações de emissão da Companhia, conforme
tabela abaixo:

Adicionalmente, a FIT PARTICIPAÇÕES LTDA informa também que o objetivo das participações
acima indicadas é de investimento, e os Fundos FIT e a EGT: (i) não objetivam alterar a composição
do controle ou a estrutura administrativa da Companhia; e (ii) não são parte de qualquer acordo ou
contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de
emissão da Companhia.
No ensejo, os Fundos FIT e a EGT declaram que estão agindo em conjunto ou representando um
mesmo interesse e que, além dos Contratos de Swap acima referidos, não detêm, direta ou
indiretamente, ações ou outros instrumentos financeiros derivativos ou valores mobiliários
referenciados em ações da Companhia.
A Companhia ressalta que as informações específicas exigidas pelo artigo 12 da Instrução CVM 44
constam da correspondência anexa a este comunicado.

Barueri, 04 de agosto de 2022.

Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães
Diretor de Relações com Investidores
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São Paulo, 4 de agosto de 2022.
À
ZAMP S.A.
Alameda Tocantins, nº 350, 10º andar, Alphaville Industrial
Barueri – SP, CEP 06455-020
At. Sr. Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães (Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações
com Investidores)

Ref.: Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante
Prezados Senhores,
Em atenção ao disposto no art. 12 da Resolução CVM nº 44/2021, FITPART FUND
ADMINISTRATION SERVICES LTD., sociedade limitada devidamente constituída sob as leis de
Bahamas, na qualidade de representante legal de determinados fundos de investimento sob sua gestão
discricionária (doravante denominados, os “Fundos FIT”) e EGT MANAGEMENT HOLDINGS LTD.
sociedade limitada devidamente constituída sob as leis de Bahamas, (“EGT”), agindo em conjunto e
representando um mesmo interesse, informam que, nesta data, o total de instrumentos financeiros
derivativos (Contratos de Swap) referenciados em ações de emissão da Zamp S.A. (B3: BKBR3)
(“Companhia”) celebrados por Fundos FIT e EGT representa 13.770.100 (treze milhões, setecentas e
setenta mil e cem) ações ordinárias da Companhia, o que configura participação relevante de 5%
(cinco por cento) do total de ações de emissão da Companhia, conforme tabela abaixo:

BKBR3 – Zamp S.A.
(CNPJ/ME nº 13.574.594/0001-96)
Fundos FIT

13.700.100

EGT Management Holdings Ltd.

70.000

Total (A)

13.770.100

Total de Ações BKBR3 (B)

275.355.447

Participação conjunta Fundos FIT e EGT (A/B)
2.

Contratos de
Swap

5,00%

O objetivo das participações acima indicadas é de investimento, e os Fundos FIT e a EGT:

(i) não objetivam alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da Companhia; e (ii)
não são parte de qualquer acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e
venda de valores mobiliários de emissão da Companhia.
3.

No ensejo, os Fundos FIT e a EGT declaram que estão agindo em conjunto ou

representando um mesmo interesse e que, além dos Contratos de Swap acima referidos, não detêm,
direta ou indiretamente, ações ou outros instrumentos financeiros derivativos ou valores mobiliários
referenciados em ações da Companhia.
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4.

Sendo o que nos cabia para o momento, nos colocamos à disposição para eventuais

esclarecimentos e subscrevemos.

_________________________________________
Fitpart Fund Administration Services Limited

_________________________________________
EGT Management Holdings Ltd.

Andrea E. Bethell, Office Manager

Diogo Cajado de Freitas Valle, Diretor
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