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FATO RELEVANTE
Operação de aquisição da gmaia. A Priner Serviços Industriais S.A. (“Priner”), 
em cumprimento ao previsto no artigo 157, §4º, da Lei no 6.404/76, e Instrução 
CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, com alterações, vem comunicar aos 
seus acionistas e ao mercado em geral que, em 31 de maio de 2022, celebrou 
Contrato de Compra e Venda de Participação Societária, por meio do qual 
adquiriu parte das ações da G-maia S.A (“gmaia”), as quais representam 
51% (cinquenta e um por cento) do capital social, previamente aprovado em 
reunião do Conselho de Administração realizado em 30/05/2022. Sobre a 
gmaia. A gmaia, com sede na cidade de Belo Horizonte/MG, é uma sociedade 
anônima de capital fechado, com atuação de destaque no mercado de 
infraestrutura, sendo especializada em impermeabilização, proteção, reforço 
e recuperação de estruturas. Atuante desde 2002, já contabilizou mais de 
300.000 litros de resina injetadas, 180.000 m² de área impermeabilizadas, 
30.000 m² de recuperação e reforço estrutural, bem como mais de 8.000 m3 
de galerias tamponadas. A empresa apresentou receita bruta anual média 
de R$ 58 milhões de 2019 a 2021 e R$ 63 milhões  nos últimos 12 meses. 
A gmaia é uma empresa jovem, dinâmica e com cultura diferenciada, que 
favorece a introdução de melhores práticas de forma recorrente. Conquistou 
a certificação de melhores empresas para se trabalhar - Great Place to Work 
(GPTW) - em 2020, é referência de qualidade e excelência no segmento em 
que atua e certamente contribuirá muito para a expansão do Grupo Priner 
no setor de infraestrutura. Sobre a Transação. A Transação está de acordo 
com o plano estratégico da Priner de consolidar-se como a empresa líder 
em serviços de engenharia no Brasil, expandindo o portfólio de serviços, 
sua abrangência geográfica e incrementando o conteúdo tecnológico das 
soluções oferecidas, com maior valor agregado. O múltiplo Enterprise Value / 
EBITDA recorrente praticado foi de 4,0x. Em função dos resultados da gmaia 
previstos para 2022 serem superiores aos realizados nos últimos cinco anos 
(resultados recorrentes), a Priner esclarece que o valor da Transação não 
contemplou a totalidade das receitas e custos da gmaia previstos para este 
ano. Visto a Priner avaliar empresas pelo EBITDA recorrente, acordou-se 
mecanismo no qual o sócio minoritário receberá dividendos extraordinários 
da gmaia para efeito de ajuste entre os resultados a serem realizados em 
2022 e o recorrente, avaliado em due diligence realizada. Para isso, as 
ações ordinárias do vendedor foram convertidas em ações preferenciais, por 
prazo determinado. As demonstrações financeiras do Grupo Priner a serem 
publicadas ao longo de 2022 trarão informações a esse respeito, garantindo 
transparência e acesso uniforme ao mercado investidor. Com base no art. 
256 da Lei n° 6.404/1976, a Transação não depende da deliberação de 
assembleia geral e não ensejará direito de recesso para seus acionistas.  
O Grupo Priner segue prospectando novas oportunidades de M&A alinhadas 
com nosso plano estratégico. A área de Relações com Investidores fica à 
disposição para quaisquer esclarecimentos nos canais de comunicação - no 
telefone (21) 3544-3100 ou no e-mail ri@priner.com.br. 

Rio de Janeiro, 31 de maio de 2022
Marcelo Gonçalves Costa

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Quinta-feira, 02/06/2022.

Esta publicação foi feita de forma 100% digital 
pelo Monitor Mercantil em seu site. 
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