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FATO RELEVANTE

Rio Iaco Participag6es S.A., pessoa iuridica constituida sob a forma de sociedade empresarial

do tipo an6nima, iscrita no CNPJ/MF sob n" 06.990.482/0001,-50, com sede na na cidade

de Sio Paulo, Estado de Sio Paulo, na Rua Henrique Schaumann 270/278, Sobreloja, Sala

Rio Purus, parte, CEP 05413-010 ("Companhia"), vem a publico informar, com fundamento
no Art. 157, S4", da Lei n" 6.404/76, conforme posteriormente alterada, na Instrugio CVM
n" 476/09, conforme posteriormente assinada ("IN 476") e na Instrugio CVM n" 358/02,
conforme posteriormente alterada, 9ue, nesta data, foram celebrados os seguintes

instrumentos: (i) o Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura de Emissio
Pfblica de Debdnrures Ni.o Conversiveis em Ag6es da Primeira Emissio de fuo Iaco
Participag6es S.A. ("Segundo Aditamento i Escrirura de Deb6ntures"), tto Ambito da

primeira emissio, pela Companhia, em serie unica, de debdntures simples, nio conversiveis

em agoes, da esp6cie quirografdria ("Debdnrures") e ("Emissio"), objeto de oferta ptiblica
de distribuigdo com esforgos restritos de colocagio, nos termos da IN 476, sem prejuizo do
disposto na escritura de emissio das Deb6ntures ("Escrirura de Emissio"); e (ii) o Segundo

Aditamento ao Instrumento Particular de Alienaqio F'iduci6ria em Garantia de Ag6es de

Emissio da Companhia Siderfrgica Nacional.

A realszagi.o dos documentos acima tem por finalidade principal a alteraqdo do vencimento

da parcela de Remuneragdo da Escrirura de Emissio, que venceria em 31 de maio de 201'6,

Frcando esta prorrogadapara 30 de iunho de201,6.

Este fato relevante tem cztater exclusivamente informativo, nos termos da regulamentagdo

em vigor, e nio deve ser interpretado como um material de venda das Debdntures.

A Escritura de Emissio
disponiveis n pagina
(s,r'"rv. rioiac o. co m. b r).

das Debdntures, bem como seus aditamentos se encontram
da Companhia na rede mundial de computadores

aulo, 31 de maio de 201'6.
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