
 

  

 

ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ/MF nº 00.359.742/0001-08 

NIRE nº 35 3 0050479 8 

 

COMPANHIA ABERTA 
 

COMUNICADO AO MERCADO 

Aquisição de Participação Acionária Relevante 
 

 

A ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. 

(“Companhia”), em cumprimento ao disposto no Artigo 12 da Resolução 

CVM nº 44/2021, comunica a seus acionistas, investidores e ao 

mercado em geral que, na data de hoje, foi comunicada pela J.P Tuchê 

Asset Management Ltda. (“Tuchê”), que sua participação alcançou 

5,23% do total de ações de emissão da Companhia, totalizando 

1.244.286 ações ordinárias.  

 

Por fim, a Tuchê comunicou também que o objetivo das participações 

societárias mencionadas é estritamente de investimento, não 

objetivando alteração do controle acionário ou da estrutura 

administrativa da Companhia.  

 

A correspondência emitida pela Tuchê encontra-se em anexo.  

 

 

 

Sorocaba, 13 de junho de 2022. 

 

 

 

_______________________________________ 

Danilo Rodrigo Cisotto 

Diretor de Relações com Investidores 



 
Sorocaba, 13 de junho de 2022.  

 

À ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.  
At.: Sr. Danilo Rodrigo Cisotto  
Diretor de Relações com Investidores  
Ref.: Declaração de Aumento de Participação Acionária Relevante  
 

Prezados Senhores,  

A J.P Tuchê Asset Management LTDA, com sede na Cidade de Sorocaba Estado de São Paulo, 

localizada à Av. Gisele Constantino, 1850 – Salas 112 e 113, Parque Bela Vista, CEP 18110-650, 

inscrita no CNPJ/MF sob o número 17.169.050/0001-08, devidamente credenciada na Comissão 

de Valores Mobiliários (“CVM”) como Gestora de Valores Mobiliários, de acordo com o Ato 

Declaratório CVM n.º 12.875, de 08 de março de 2013, (“Tuchê” ou “Gestora”), declara que 

adquiriu na data de 13 de junho de 2022 ações da Atom Empreendimentos e Participações S.A.,  

atingindo participação conforme quadro abaixo:  

 

Classe de ações do Emissor Total de Ações Percentual Atingido 

ON ATOM3 1.244.286 5,23% 

 

A gestora declara ainda não possuir outros valores mobiliários e instrumentos financeiros 

derivativos referenciados em ações de emissão da Atom Empreendimentos e Participações S.A. 

O aumento da participação acionária da gestora tem por objetivo a mera realização de 

operações financeiras; não objetiva alterar a composição do controle ou a estrutura 

administrativa da Companhia; e, por fim não têm o objetivo de atingir qualquer participação 

acionária em particular. Finalmente, a gestora declara que a participação ora reportada se refere 

tão somente aos recursos por elas geridos. 

 

Atenciosamente, 

 

_____________________________________ 

J.P Tuchê Asset Management Ltda. 

 

(a via assinada se encontra na sede da J.P Tuchê Asset Management Ltda.) 


