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FATO RELEVANTE
A ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Atom” e
ou “Companhia”), em conformidade com o §4º do artigo 157 da Lei
nº 6.404, de 15/12/1976 e a Instrução CVM n° 358, de
03/01/2002, conforme alteradas, comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral que, na presente data, a EXAME. LTDA (“Exame”)
adquiriu da WHPH PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.
(“WHPH”) 7.269.616 (sete milhões, duzentos e sessenta e nove mil,
seiscentas e dezesseis) ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal de emissão da Companhia, representativas de 34,78% do
seu capital social, conforme “Contrato de Compra e Venda de Ações
e Outras Avenças” celebrado nesta mesma data entre a Exame e a
WHPH, com interveniência da Companhia. A WHPH continua sendo
titular de 7.269.616 (sete milhões, duzentos e sessenta e nove mil,
seiscentas e dezesseis) ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal de emissão da Companhia, representativas de 34,78% do
seu capital social.
No âmbito da Operação, WHPH e Exame também celebraram na
presente data um Acordo de Acionistas vinculando a totalidade das
ações de emissão da Companhia de titularidade da WHPH e da
Exame (e que somadas representam 69,569% do seu capital social),
o qual foi arquivado na sede da Companhia e cujo inteiro teor será
disponibilizado na forma da regulamentação aplicável. Sob o referido
Acordo de Acionistas, WHPH e Exame estabeleceram (i) regras para
exercício do poder de controle, de forma compartilhada e sem a
prevalência de qualquer das Partes, entre Exame e WHPH; e (ii)
restrições à alienação de ações vinculadas ao acordo. O Acordo de
Acionistas prevê que WHPH e Exame terão direitos de representação
paritária no Conselho de Administração da Companhia e que a
Exame terá o direito de indicar o Diretor Financeiro, cabendo à
WHPH o direito de indicar os demais diretores, inclusive o Diretor
Presidente. A Companhia convocará oportunamente uma Assembleia
Geral para deliberar sobre a alteração do seu Estatuto Social com
relação às competências e regras de funcionamento do Conselho de
Administração e da Diretoria da Companhia, para inclusão de
arbitragem como mecanismo de solução de disputas, além de outros
ajustes pontuais, de forma a refletir as regras de governança
previstas no Acordo de Acionistas, ocasião na qual a Exame também

pretende substituir 2 (dois) dos 4 (quatro) atuais membros do
Conselho de Administração (todos indicados pela WHPH) por
Conselheiros indicados pela Exame. A Operação não resulta na
alienação do controle, direto ou indireto, da Companhia.
Ainda na presente data e no âmbito da Operação, a Companhia
celebrou dois contratos comerciais visando o aproveitamento de
sinergias e de oportunidades de negócios identificadas junto à
Exame e ao Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual") (sob controle
comum com a Exame): (a) Contrato de Parceria e Serviços de
Publicidade entre a Exame e a Companhia, por meio do qual Exame
e Atom poderão promover campanhas de divulgação de seus
respectivos produtos, incluindo ações de marketing conjunto, e (b)
Contrato de Prestação de Serviços entre BTG Pactual e a
Companhia, dando continuidade à parceria atualmente vigente com
o BTG Pactual para a divulgação de sua plataforma RLP (Retail
Liquidity Provider) e prevendo a potencial expansão da parceria para
contemplar outros produtos e serviços do Grupo BTG Pactual,
mediante remuneração à Companhia.
A partir do conjunto das operações anunciadas, a Companhia espera
(i) avançar em seus objetivos de consolidação como uma instituição
“top of mind” no Brasil em termos de cursos, publicações e materiais
didáticos voltados para quem deseja investir no mercado financeiro;
(ii) fortalecer sua marca, agora com o suporte da Exame, um dos
mais renomados veículos brasileiros especializados em matérias
financeiras e de negócios; e (iii) aumentar e diversificar suas fontes
de receita por meio da parceria com o BTG Pactual, um dos
principais conglomerados financeiros do País.
Sorocaba/SP, 30 de março de 2021.
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