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COMUNICADO AO MERCADO 

AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO RELEVANTE 

 

 

A ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (B3: ATOM3) 

(“Companhia”), em atendimento ao disposto no Artigo 12 da Instrução da 

Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 480/02 (“ICVM 480”), comunica aos 

seus acionistas e ao mercado em geral que foi comunicada pela EXAME. LTDA., 

sociedade empresária de responsabilidade limitada, com sede na Av. Presidente 

Juscelino Kubitschek, n° 1.830, Bloco I, sala 31, Cidade e Estado de São Paulo, 

CEP: 04543-900, inscrita no CNPJ sob o nº 34.906.443/0001-68, que em 30 de 

março de 2021 efetuou a aquisição de 7.269.616 ações ordinárias de emissão 

da Companhia, da WHPH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. 

(“WHPH”), sendo que, com a aquisição realizada, a EXAME passou a deter 

aproximadamente 34,78% do capital social total e volante da ATOM. 

A EXAME, ainda informou que, na presente data, não é direta ou indiretamente 

titular de nenhum outro valor mobiliário de emissão da Companhia ou de 

instrumentos derivativos a eles referenciados. 

A EXAME é parte de acordo de acionistas da Companhia celebrado com a 

WHPH, o qual foi arquivado na sede da Companhia. Sobre o referido Acordo de 

Acionistas, a EXAME e WHPH estabeleceram (a) regras para exercício do poder 

de controle, de forma compartilhada e sem a prevalência de qualquer das partes, 

entre EXAME e WHPH; e (b) 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. 

 

 

Sorocaba, 12 de abril de 2021. 

 

 

_______________________________________ 

Guilherme Henrique Cunha 

Diretor de Relações com Investidores 

 


