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ALEF S.A. 
COMPANHIA ABERTA 
NIRE: 33.3.0016627-1 

CNPJ/MF: 02.217.319/0001-07 
 

FATO RELEVANTE 
 
ALEF S.A. (“Companhia”) e THIAGO MOURA E SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, portador 
da carteira de identidade RG nº 33.201.888-x, inscrito no CPF sob o nº 290.436.148-07 (“Thiago 
Moura”), em atendimento ao disposto no §4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76 e às disposições da 
Instrução CVM nº 358/02, vêm informar ao mercado em geral que, nesta data, mediante a celebração 
do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (“Contrato de Compra e Venda”), Thiago 
Moura adquiriu de Opportunity Holding Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 
Investimento no Exterior, inscrito no CNPJ sob o nº 08.277.553/0001-06 e Verônica Valente Dantas, 
inscrita no CPF sob o nº 262.853.205-00 (em conjunto, o “Opportunity”), a totalidade das 
116.574.000 ações ordinárias de emissão da Companhia, correspondentes a 100% do capital social 
da Companhia, pelo preço total de R$ 5.038.000,00 (“Preço de Aquisição”), a que corresponde o 
preço de 0,043217184 por ação (“Aquisição”). Com a Aquisição, o Opportunity se retirou 
definitivamente da Companhia e foram promovidas alterações em todos os cargos da administração 
da Companhia e na denominação da Companhia (que passou à designação “Ybyrá S.A.”). 
 
Nos termos do Contrato de Compra e Venda, o Preço de Aquisição será pago em moeda corrente 
nacional, da seguinte forma: (i) R$1.038.00,00 à vista, nesta data; (i) R$ 1.500.000,00 até 31/12/2021; 
(ii) R$ 1.250.000,00 até 30/06/2022; e (iii) R$ 1.250.000,00 até 30/12/2022, sendo que as parcelas 
serão atualizadas pelo IPCA. Como garantia ao pontual e integral pagamento das parcelas a prazo do 
Preço de Aquisição, Thiago Moura alienou fiduciariamente ao Opportunity a totalidade das ações 
ordinárias de emissão da Companhia. 
 
Especificamente para fins de cumprimento das disposições do art. 10 da Instrução CVM nº 358/02 
no tocante àquilo não contemplado pelas informações acima, Thiago Moura comunica que não tem 
intenção de promover, no prazo de um ano, o cancelamento do registro de companhia aberta da 
Companhia junto à CVM, bem como informa que pretende associar-se a outros investidores para 
tornar a Companhia operacional e atuante em atividades e negócios relacionados a investimentos de 
venture capital, na medida em que Thiago Moura tem longo histórico no mercado brasileiro de 
startups com foco em fintechs, como fundador e empreendedor. 
 
A Companhia seguirá mantendo o mercado informado, na forma da lei e da regulamentação aplicável. 
 

Rio de Janeiro, 16 de abril de 2021 
 
 

FRANK JENCIK 
Diretor de Relações com Investidores 
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