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FATO RELEVANTE
METALFRIO SOLUTIONS S.A. (“Companhia”), em atendimento às disposições da Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em
geral que, apesar de suas informações financeiras referentes ao período de seis meses findo em 30 de
junho de 2020 ainda não terem sido finalizadas, revisadas por seus auditores independentes,
formalmente emitidas e, consequetemente, divulgadas, no intuito de transmitir maior transparência
perante seus stakeholders com relação aos impactos da pandemia da COVID-19 em seus negócios
relativos ao segundo trimestre de 2020, decidiu, em caráter excepcional, antecipar a divulgação dos
resultados já apurados em seus segmentos de serviços e de produtos, conforme segue:

RECEITA LÍQUIDA

R$ mm

2T20

2T19

∆%

1S20

1S19

∆%

Produtos

277,3

378,1

-26,7%

600,0

702,9

-14,6%

Serviços

59,5

48,4

22,9%

121,4

93,3

30,1%

336,7

426,5

-21,0%

721,3

796,2

-9,4%

TOTAL

Destaca-se que, por configurarem estimativas preliminares baseadas nos controles internos da
Companhia, as informações acima podem sofrer alterações materiais decorrentes da revisão final dos
auditores no momento da emissão do relatório referente ao período de seis meses encerrado em 30 de
junho de 2020.
A Companhia ressalta que as informações referentes ao período de seis meses encerrado em 30 de junho
de 2020 dimensionarão, de forma mais apurada, os impactos da pandemia da COVID-19 em seus
negócios, ainda que seus impactos continuem sendo verificados na data deste Fato Relevante.
Adicionalmente, a Companhia acredita que a extensão dos impactos da pandemia dependerá ainda de
desenvolvimentos futuros, altamente incertos e imprevisíveis, incluindo, dentre outros, a duração e a
distribuição geográfica do surto, sua gravidade, as ações para conter o vírus ou tratar seu impacto e com
que rapidez e até que ponto as condições econômicas e operacionais usuais podem ser retomadas.
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