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Fato Relevante 
Intenção de desligamento do Diretor Presidente 

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2022. 

VIBRA ENERGIA S.A. (“Companhia” ou “VIBRA”) (B3: VBBR3) em atendimento ao artigo 157, parágrafo 

4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e às disposições constantes da 

Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada, 

vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Sr. Wilson Pinto Ferreira Júnior, atual 

Diretor Presidente da Companhia, informou ao Conselho de Administração sobre sua intenção de 

desligar-se da Companhia para buscar novos desafios em sua trajetória profissional. 

Diante de tal informação, a Companhia esclarece que iniciará os trâmites relacionados à sucessão do Diretor 

Presidente e reforça o seu compromisso de conduzir tal processo de forma organizada, célere e harmoniosa, 

seguindo as melhores práticas de processos desta natureza. 

Ademais, a Companhia esclarece que Wilson Ferreira Júnior continuará no cargo até a data do seu 
desligamento, a qual será devidamente divulgada ao mercado, nos termos da legislação e da regulamentação 
aplicáveis, e reafirma seu compromisso de manter seus acionistas e o mercado em geral informados sobre 

os desdobramentos relevantes dos assuntos aqui tratados. 

ANDRÉ CORRÊA NATAL 

Vice-Presidente Executivo de Finanças, Compras e RI 

(CFO/IRO) 
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Material Fact 
Chief Executive Officer’s intention to resign 

Rio de Janeiro, July 20, 2022. 

VIBRA ENERGIA S.A. ("Company" or "VIBRA") (B3: VBBR3) in compliance with article 157, paragraph 4, 

of Law No. 6,404, dated December 15, 1976, as amended, and the Brazilian Securities Commission 

(Comissão de Valores Mobiliários) Resolution No. 44, dated August 23, 2021, as amended, hereby 

informs its shareholders and the market in general that Mr. Wilson Pinto Ferreira Júnior, the current 

Chief Executive Officer of the Company, has informed the Board of Directors of his intention to resign from 

the Company to search for new challenges in his professional career. 

In view of the aforementioned information, the Company clarifies that it will begin the procedures related to 

the succession of the Chief Executive Officer and reinforces its commitment to conduct such process in an 

organized, quick and harmonious manner, following the best practices of processes of this nature. 

Moreover, the Company clarifies that Wilson Ferreira Júnior will continue in office until the date of his 
resignation, which will be duly disclosed to the market, pursuant to the applicable laws and regulations, and 
reaffirms its commitment to keep its shareholders and the market in general informed about the relevant 
developments of the matters discussed herein. 

ANDRÉ CORRÊA NATAL 

Executive Vice President of Finance, Purchasing and IR 

(CFO/IRO) 
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