FATO RELEVANTE
FINANCEIRA ALFA S.A. - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
CNPJ/MF n.º 17.167.412/0001-13
Em atendimento ao disposto no artigo 2º da Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, e nos
termos da Instrução CVM nº 567, de 17 de setembro de 2015, a FINANCEIRA ALFA S.A. –
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, companhia aberta, com sede na Alameda
Santos, n° 466, 4º andar, São Paulo – SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.167.412/0001-13, informa aos
seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião realizada em 13 de novembro de 2017, nos termos
do artigo 18, alínea “h”, do Estatuto Social da Companhia, seu Conselho de Administração aprovou: (i) o
encerramento do Programa de Recompra de Ações iniciado em 15 de junho de 2016, dentro do qual até
31.10.2017 já haviam sido recompradas 300.000 (trezentas mil) ações ordinárias e 237.600 (duzentas e
trinta e sete mil e seiscentas) ações preferenciais e canceladas 259.400 (duzentas e cinquenta e nove mil e
quatrocentas) ações ordinárias e 152.400 (cento e cinquenta e duas mil e quatrocentas) ações preferenciais,
com o que o número de ações remanescentes e componentes do capital social da Sociedade passou a ser
de 58.783.569 (cinquenta e oito milhões, setecentas e oitenta e três mil e quinhentas e sessenta e nove)
ações ordinárias e 44.319.187 (quarenta e quatro milhões, trezentas e dezenove mil e cento e oitenta e sete)
ações preferenciais, no total de 103.102.756 (centro e três milhões, cento e duas mil e setecentas e
cinquenta e seis) ações; e (ii) o cancelamento, sem redução do capital social, de 40.600 (quarenta mil e
seiscentas) ações ordinárias e 85.200 (oitenta e cinco mil e duzentas) ações preferenciais recompradas no
âmbito do referido Programa e até o momento não canceladas. Em função do cancelamento de ações ora
deliberado, o capital social da Sociedade, de R$400.030.000,00 (quatrocentos milhões e trinta mil reais),
passa a ser dividido em 102.976.956 (cento e dois milhões, novecentas e setenta e seis mil e novecentas e
cinquenta e seis) ações escriturais, sem valor nominal, das quais 58.742.969 (cinquenta e oito milhões,
setecentas e quarenta e duas mil e novecentas e sessenta e nove) ordinárias e 44.233.987 (quarenta e quatro
milhões, duzentas e trinta e três mil e novecentas e oitenta e sete) preferenciais, inconversíveis em
ordinárias. A alteração do artigo 5º do Estatuto Social, para refletir a nova quantidade de ações
representativas do capital social da Sociedade, será submetida à primeira Assembleia Geral Extraordinária
que for realizada.
São Paulo, 13 de novembro de 2017.
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