Warburg Pincus anuncia investimento na Camil Alimentos
Companhia está entre os líderes da indústria alimentícia na América Latina
Nova Iorque e São Paulo, 15 de julho de 2016 – A Warburg Pincus, empresa global de private equity
focada em investimentos em crescimento, anunciou hoje que fundos geridos pela companhia
adquiriram participação de 31,75% na Camil Alimentos S/A, uma das empresas de alimentos líderes na
América Latina. A aquisição representa toda a participação detida até então pelo Fundo de
Investimento de Participações Camil (FIP Camil), fundo de investimentos de ações gerido pela Gávea
Investimentos Ltda.
Fundada em 1963 como distribuidora de arroz sediada no Brasil, a Camil diversificou-se com sucesso
penetrando novas geografias e categorias de produtos. A Companhia possui um portfólio de marcas
muito fortes e liderança incontestável nas categorias em que atua: arroz no Brasil, Chile, Peru e
Uruguai; e açúcar, no Brasil, onde ocupa também a segunda posição no mercado de peixe enlatado.
Ao longo dos últimos 10 anos, a Camil realizou, com sucesso, mais de 15 aquisições, reforçando e
ampliando sua eficiente rede de distribuição e colocando-se em posição favorável para continuar
consolidando o mercado de alimentos na América Latina. No ano fiscal encerrado em fevereiro de
2016, a Camil teve receita líquida de mais de R$ 4 bilhões e EBITDA de R$ 423 milhões – o que
representa em um crescimento anual de 26% nos últimos 5 anos.
"Estamos muito animados com o investimento na Camil, companhia que detém uma posição de
liderança no mercado de alimentos da América Latina. A empresa e sua equipe estabeleceram forte
presença em toda a região e esperamos apoiar a Camil em oportunidades que a levem a crescer ainda
mais”, afirmou Piero Minardi, sócio diretor da Warburg Pincus no Brasil.
Sobre a Warburg Pincus
A Warburg Pincus LLC é uma empresa global líder em private equity, focada em investimentos de
crescimento (growth investing) e que gerencia mais de US$ 40 bilhões em ativos. Seu portfólio atual
de investimentos é composto por mais de 120 empresas, bastante diversificadas seja por estágio, setor
e geografia. A Warburg Pincus é um parceiro experiente para as equipes de gestores que desejam
estruturar empresas duradouras e de valor sustentável.

Fundada em 1966, a Warburg Pincus já levantou 15 fundos de private equity que investiram cerca de
US$ 55 bilhões em mais de 750 empresas de mais de 35 países. As empresas do portfólio da Warburg
Pincus no Brasil incluem o Banco Indusval & Partners, Grupo GPS, Omega Energia Renovável, Petz

(anteriormente Pet Center), Restoque e Sequoia Logistica.

A empresa tem sede em Nova York e escritórios em Amsterdã, Pequim, Frankfurt, Hong Kong, Londres,
Luxemburgo, Mumbai, Maurício, São Francisco, São Paulo e Xangai. Para obter mais informações,
acesse www.warburgpincus.com.
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