NATURA COSMÉTICOS S.A.
CNPJ/MF 71.673.990/0001-77

Companhia Aberta

NIRE 35.300.143.183

COMUNICADO AO MERCADO
A Natura Cosméticos S.A. (“Companhia”) vem, por meio do presente comunicado ao
mercado, em linha com as melhores práticas de governança corporativa, informar que
serão divulgados, nesta data, os editais de convocação, bem como respectivas propostas
da administração, para a assembleia geral de debenturistas da 5ª emissão de debêntures
da Companhia a se realizar em 13 de agosto de 2018, às 09h00 (“AGD da 5ª Emissão”) e
para a assembleia geral de debenturistas da 6ª emissão de debêntures da Companhia a
se realizar em 13 de agosto de 2018, às 14h00 (“AGD da 6ª Emissão” e, em conjunto com
a AGD da 5ª Emissão, as “AGDs”).
As AGDs serão convocadas para que os respectivos debenturistas deliberem sobre a
anuência prévia para a realização da incorporação pela Companhia de sua subsidiária
integral Natura Inovação e Tecnologia de Produtos Ltda., sociedade empresária limitada
com sede na cidade de Cajamar, estado de São Paulo, na Via de Acesso Km 30,5, Prédio
“A”, Bairro Itaim Empresarial, CEP 07790-190, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
60.883.329/0001-70, com seus atos constitutivos registrados sob o NIRE 35.216.982.765
perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP ("Natura Inovação e
Tecnologia"),

com

a

consequente

extinção

da

Natura

Inovação

e

Tecnologia

("Incorporação"), de modo que tal operação societária não enseje o vencimento
antecipado das obrigações assumidas pela Companhia no âmbito de tais emissões de
debêntures e das respectivas escrituras.
Além da anuência prévia para a Incorporação a ser deliberada nas AGDs, a Incorporação
está sujeita à (i) obtenção de determinadas aprovações de outros credores, usuais em
operações deste tipo (“Aprovações de Credores”); (ii) aprovação pelos acionistas da
Companhia em sede de assembleia geral extraordinária (“AGE”); e (iii) pela Companhia
como única quotista da Natura Inovação e Tecnologia em reunião de sócios.
Caso as anuências nas AGDs e as Aprovações de Credores sejam devidamente obtidas, a
Companhia divulgará oportunamente maiores informações sobre a Incorporação e
convocará a AGE.
São Paulo, 02 de julho de 2018.
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