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 03 de agosto de 2022, recebeu da
Atmos Capital Gestão de Recursos Ltda, a informação de que em 24 de janeiro de 2022,
diminuiu sua participação acionária para 9,99% das ações da Companhia, permanecendo como
detentora de participação relevante no capital social da Companhia e que em 02 de agosto de
2022, diminuiu sua participação acionária para 7,40% das ações da Companhia, permanecendo
como detentora de participação relevante no capital social da Companhia.
i)

sua participação em ações ordinárias de emissão da Companhia, em 24 de janeiro de
2022, atingiu 27.529.333, correspondendo a 9,9977%% do total de ações ordinárias
emitidas pela Companhia. Tal comunicação não foi feita tempestivamente, por um erro
operacional do acionista conforme reportado pelo mesmo.

ii)

sua participação em ações ordinárias de emissão da Companhia, em 02 de agosto de
2022, é de 20.402.533, correspondendo a 7,4094% do total de ações ordinárias
emitidas pela Companhia.

A Atmos Capital Gestão de Recursos Ltda 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 e esclarece que nos termos do Artigo 42 da Resolução 85 da
Comissão de Valores Mobiliários, durante o período da OPA em questão, não houve qualquer
elevação ou redução de participação, direta ou indireta, em mais de 1% (um por cento) das ações
ordinárias 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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Rio de Janeiro, 03 de agosto de 2022.

À
Relações com Investidores da BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A. (“Companhia”)
Alameda Tocantins, 350 – 10º andar
Barueri/SP - Brasil
ri@burgerking.com.br
Re.: Posição BKBR3

Prezado Sr. Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães,

A Atmos Capital Gestão de Recursos Ltda. CNPJ n. 10.957.035/0001-77 (“Atmos Capital”) vem, por meio
desta, informar que, nos termos do Artigo 12 da Resolução CVM 44 da Comissão de Valores Mobiliários:
(i)

sua participação em ações ordinárias de emissão da Companhia, em 24 de janeiro de 2022,
atingiu 27.529.333, correspondendo a 9,9977%% do total de ações ordinárias emitidas pela
Companhia. Tal comunicação não foi feita tempestivamente, por um erro operacional.

(ii)

sua participação em ações ordinárias de emissão da Companhia, em 02 de agosto de 2022, é de
20.402.533, correspondendo a 7,4094% do total de ações ordinárias emitidas pela Companhia.

(iii)

o total de ações mencionado é o conjunto de ações detidas por fundos de investimentos geridos
pela Atmos Capital, sendo certo que a Atmos Capital não possui outros valores mobiliários ou
derivativos de liquidação física ou financeira de emissão da Companhia;

Atenciosamente,

__________________________________
Bruno Levacov / Lucas Bielawski
Diretores
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