BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.
CNPJ/MF n° 13.574.594/0001-96
Companhia Aberta

COMUNICADO AO MERCADO

BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao
disposto no artigo 12 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro de
2002, conforme alterada (“Instrução CVM 358”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em
geral que, em 28 de setembro de 2021, recebeu as informações abaixo enviadas em inglês, da APG
Asset Management, informando que em 23 de setembro de 2021, diminuiu sua participação
acionária para patamar inferior a 5% das ações da Companhia, se qualificando como detentora de
participação relevante no capital social da Companhia.
A participação societária detida pela APG Asset Management alcançou 13.557.848 (treze milhões,
quinhentas e cinquenta e sete mil, oitocentas e quarenta e oito) ações ordinárias, representando
4,931% das ações de emissão da Companhia.
A APG Asset Management informa que, com exceção das ações indicadas acima, não detém
quaisquer outros valores mobiliários ou derivativos relacionados ou referenciados em ações de
emissão da Companhia.
A Companhia ressalta que as informações específicas exigidas pelo artigo 12 da Instrução CVM 358
constam da correspondência anexa a este comunicado.

Barueri, 28 de setembro de 2021.

Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães
Diretor de Relações com Investidores
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Dear Investor Relations team, Dear Clayton, dear Fabio
Pursuant to Article 12 of CVM 358, we herewith disclose a substantial shareholding disclosure event
within the meaning of ‘material events’ of CVM 358.
On 23rd September 2021 APG has disposed 1 589 491 shares which has decreased the holding to
4,931 %
Due to this sale, APG has crossed the 5% threshold downwards, and we herewith inform you about
the details, as required and described in Article 12, Shareholders;
III-

Asset manager: APG Asset Management N.V.;
Decreased the number of the shares of BK Brasil Operacao e Assessoria a
Restaurantes SA

IIIAfter the sale on 23 September 2021, held directly 13,557,848 shares, or 4,931 % on 23rd
September , 2021 through the fund: APG Emerging Markets Equity Pool
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Voting Rights shares

13,557,848

4,931%

5.2515%

IVVVI-

11979054

All shares 13,557,848 , are directly held, the number of shares corresponds to an
ownership of 4,931%
No direct or indirectly held convertible debentures into shares or any other type of
convertibles
No agreement in relation to the vote of the shares, purchase of the securities issued
by the company.

Please kindly confirm receipt and please process this disclosure according to the relevant rules and
regulations.

Thanks and regards,
Iva

Iva Stojanovic
Compliance Officer
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