COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/MF N.º 04.200.649/0001-07-NIRE 35300546547
COMPANHIA ABERTA–RG CVM 01942-9
FATO RELEVANTE

A COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO (“Companhia”) comunica ao mercado e ao
público em geral, nos termos da Instrução CVM n.º 358/02 que, nesta data, foi efetivada a
transferência do controle acionário da Companhia para Ana Luisa Cavalcanti Carchedi,
administradora e economista, inscrita no CPF sob o nº 021.910.270-83 e portadora da carteira de
identidade n.º 1097469747, expedida pela SSP/RS, que por força de Contrato de Compra e Venda,
passou a deter 95,00% as ações da Companhia, representado por 779.000 ações ordinárias,
nominativas, tendo sido satisfeitas as condições estabelecidas no contrato e efetivado o pagamento
do preço, ajustado pelo valor unitário de R$ 0,36 (trinta e seis centavos) por ação ordinária pelo
valor total de R$ 282.180,31 (duzentos e oitenta e dois mil, cento e oitenta reais e trinta e um
centavos), transferência essa que tem como escopo de simplificar e gerar maior independência da
Companhia em relação a estrutura anterior, já se antecipando as demandas futuras a serem exigidas
para o crescimento da Companhia.
As ações em referência foram alienadas por PDI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.,
sociedade empresária, com sede na cidade de Porto Alegre/RS, na Rua dos Andradas, n.º 1.276,
conjunto 501, bairro Centro Histórico, CEP 90020-008, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
03.436.507/0001-80, com seus atos constitutivos arquivados na MM. Junta Comercial do Estado do
Rio Grande do Sul, sob o n.º 43208183677, por PPI PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade
empresária, com sede na cidade de Porto Alegre/RS, na Rua dos Andradas, n.º 1.276, conjunto 501,
bairro Centro Histórico, CEP 90020-008, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.513.306/0001-16, com
seus atos constitutivos arquivados na MM. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob o
n.º 43208261147, bem como por Jose Antonio Carchedi e Pedro Gustavo Carlomagno Carchedi.

São Paulo, 09 de outubro de 2020.
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