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FATO RELEVANTE

AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DA CONTROLADA
INDIRETA APOLO TUBULARS
A GPC Participações S.A. (BM&FBovespa: GPCP3) (“GPC Par”), nos termos da
Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, informa ao mercado e a seus acionistas
que na presente data a Apolo Tubulars S.A. (“Tubulars”) e a Lone Star Brazil Holdings 2
Ltda. (“LSB2) celebraram Contrato de Recompra de Ações (“Contrato”) pelo qual a
Tubulars está adquirindo as ações de sua emissão pertencentes à LSB2, passando a Apolo
Tubos e Equipamentos S.A. (“Apolo Tubos”), controlada da GPC Par, a deter 100% do
capital social da Tubulars.

A celebração do Contrato não afeta o processo de Recuperação Judicial da GPC Par e
Apolo Tubos e visa o fortalecimento da estratégia de ambas nos mercados de óleo e gás,
construção civil, infraestrutura e automotivo, com o aproveitamento das sinergias
existentes entre a Apolo Tubos e a Tubulars.

A conclusão da aquisição das ações de emissão da Tubulars ora divulgada dependerá da
satisfação de determinadas condições precedentes, incluindo a análise e aprovação da
operação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”).

A Companhia informará ao mercado e aos seus acionistas quando ocorrer a conclusão da
operação de aquisição de ações.

Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2017.
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Sobre a GPC Participações
A GPC Participações S.A. (BM&FBovespa: GPCP3) é uma holding e suas investidas atuam nos
segmentos Químico e de Tubos de Aço. A GPCPar, através de suas investidas, é um dos maiores
produtores de resinas termofixas para a indústria da madeira, além de destacar-se na produção
de tubos de aço para os mercados de infraestrutura, construção civil e óleo e gás. Para conhecer
mais sobre a Companhia e o perfil dos seus investimentos, visite o seu website
(www.gpc.com.br/ri).

