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COMPANHIA ABERTA
FATO RELEVANTE
A Ouro Verde Locação e Serviço S.A. ("Companhia"), em atendimento às disposições da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n° 358, de 3 de janeiro de 2002,
conforme alterada, e ao parágrafo 4° do Art. 157 da Lei n° 6.404 de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada, em complemento aos Fato Relevantes divulgados em 13 de
setembro de 2018 e 04 de outubro de 2018 e aos Comunicados ao Mercado divulgados em
11 e 18 de setembro de 2018, que em caráter excepcional, não arquivará junto à CVM as
demonstrações financeiras referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2018 no
prazo previsto na Instrução CVM n.º 480/09.
O atraso decorre do andamento dos trabalhos do comitê independente de investigação
criado em outubro de 2018 para analisar, de forma profunda e detalhada, os eventos
mencionados na mídia envolvendo o acionista controlador da Companhia (“Comitê
Independente”). O Comitê Independente conta com o apoio legal do Trench, Rossi e
Watanabe Advogados, que está contando com o apoio da Ernst & Young, em observância
aos mais altos padrões locais e internacionais.
Tendo em vista o estágio atual das investigações conduzidas pelo Comitê Independente e
seus assessores, ainda em andamento, não será possível o fechamento das referidas
demonstrações financeiras revisadas pelos auditores independentes no prazo previsto na
legislação aplicável, o que implicará em atraso em sua divulgação
A Companhia informa que continua trabalhando para produzir as demonstrações financeiras
do terceiro trimestre de 2018 revisadas pelos auditores independentes no menor tempo
possível. Apesar disso, ainda não é possível determinar uma data de divulgação a qual, uma
vez definida, será prontamente comunicada ao mercado.
Curitiba, 14 de novembro de 2018.
Karlis Jonatan Kruklis
Diretor Presidente, de Finanças e de Relações com Investidores
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