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FATO RELEVANTE 

 
 

Em atendimento ao disposto no artigo 17, inciso VI, da Instrução da Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”) n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, e nos termos do 
artigo 2º da Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, 
OAS  Empreendimentos S.A. (“OASE” e, em conjunto com OAS S.A. e suas subsidiárias 
diretas e indiretas, o “Grupo OAS”) vêm, por meio deste, informar ao público o seguinte: 
 
A OAS, em conjunto com as suas subsidiárias Construtora OAS S.A., OAS Empreendimentos 
S.A., SPE Gestão e Exploração de Arenas Multiuso S.A., OAS Infraestrutura S.A., OAS Imóveis 
S.A., OAS Investments GmbH, OAS Investments Limited e OAS Finance Limited , ajuizaram, 
nesta data, pedido de recuperação judicial no foro da Comarca da Capital do Estado de São 
Paulo conforme a Lei de Recuperação e Falências (Lei n.º 11.101/15). 
 
Desde o final do ano de 2014, a OAS e algumas de suas subsidiárias têm enfrentado 
dificuldades para honrar com algumas de suas obrigações financeiras.  
 
Como tentativa de preservar os interesses e direitos de seus credores, o Grupo OAS tem 
procurado obter novas formas de liquidez na forma de DIP financing, bem como 
reestruturar o seu endividamento. 
 
O Grupo OAS informa a seus credores que os encontrará diretamente para apresentar o seu 
Business Plan e a estrutura da proposta de reestruturação ao longo das próximas semanas, 
quando publicará novo comunicado com o agendamento destas reuniões.  
 
Em caso de dúvidas, os credores poderão enviar quaisquer questionamentos acerca desse 
processo aos assessores financeiros do Grupo OAS, G5 Evercore, por meio do seguinte e-
mail: ProjectGordonG5EVR@Evercore.com. 
 
 

São Paulo, 31 de março de 2015 
 
 

OAS EMPREENDIMENTOS S.A. 
 
 

 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E PERSPECTIVAS PARA O FUTURO  
Este Fato Relevante contém estimativas e perspectivas para o futuro.  As estimativas e perspectivas para o futuro são apenas 
expectativas e não garantias de um desempenho futuro. Estas estimativas envolvem riscos, incertezas e fatores relacionados ao 
Grupo OAS que podem fazer com que os reais resultados ou desenvolvimentos sejam substancialmente diferentes das 
expectativas acima descritas ou implícitas. Embora a OAS e a OASE acreditem que as estimativas e perspectivas para o futuro 
constantes deste Fato Relevante sejam razoáveis com base em informações atualmente disponíveis para a administração da 
OAS e da OASE, a OAS e a OASE não podem assegurar resultados ou eventos futuros. A OAS e a OASE não assumem qualquer 
responsabilidade pela atualização de quaisquer estimativas e perspectivas para o futuro. 
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