
 

 

 

Boulevard Acquisition Corp. II e Estre Ambiental S.A. finalizam associação 
 

A nova empresa será negociada na NASDAQ com o código  ESTR 

 

Esta transação consolida a liderança de mercado da maior  

empresa de gestão de resíduos da América Latina 

 

 

New York e São Paulo, 22 de dezembro, 2017 – Boulevard Acquisition Corp II (NASDAQ: BLVD) 

(“Boulevard”) e Estre Ambiental S.A. (“Estre”) anunciaram hoje que a associação anteriormente 

divulgada foi finalizada após aprovação dos acionistas do Boulevard. A nova empresa, resultante 

da transação entre a Boulevard e a Estre, passa a se chamar Estre Ambiental, Inc. (“ESTR”), e 

terá suas ações ordinárias e warrants sendo negociadas, a partir de hoje, na NASDAQ, sob o 

código “ESTR” e “ESTRW,” respectivamente. 

 

Sergio Pedreiro, CEO da Estre Ambiental, Inc., reafirmou o “entusiasmo com a finalização da 

associação com o Boulevard, o que proporcionará a continuidade de nossa estratégia de 

crescimento orgânico e da busca de oportunidades para aquisições. Seguiremos trabalhando 

arduamente para consolidar a Estre como a principal empresa de gestão de resíduos América 

Latina”. 

 

Como previamente anunciado, o time de executivos da Estre, liderado pelo CEO Sergio Pedreiro, 

continuará responsável pela gestão da companhia.  

 

Sobre a Estre Ambiental, Inc. 

 

A Estre Ambiental, Inc. é a maior empresa de gestão de resíduos do Brasil e América Latina. A 

companhia oferece uma gama completa de serviços ambientais relacionados à gestão de 

resíduos para mais de 31 milhões de pessoas diariamente, em sete estados brasileiros, onde 

cerca de 50% da população brasileira está concentrada. As operações de aterros da Estre, 

atualmente concentradas em 13 aterros sanitários, destinam adequadamente 6 milhões de 

toneladas de resíduos por ano. A empresa também deve adicionar cinco novos aterros às suas 

operações nos próximos anos. A infraestrutura de gestão de resíduos da Estre conta, também, 

com duas instalações de geração de energia através do biogás com capacidade instalada de 

cerca de 14 MW e potencial de geração de mais de 80 MW, além de três instalações de 

tratamento de resíduos perigosos e resíduos de serviços de saúde. Mais informações sobre a 

Estre estão disponíveis em http://www.estre.com.br/en/. 

 

 

Sobre a Boulevard Acquisition Corp. II 

 



A Boulevard era um veículo de investimento formado pelo Grupo Avenue Capital com o objetivo 
de realizar fusão, aquisição de ativos, compra de ações, reorganização ou combinação de 
negócios com uma ou mais empresas. 
Os diretores da Boulevard e alguns de seus conselheiros são associados ao Avenue Capital 
Group. A Avenue é uma empresa global de investimentos alternativos fundada em 1995. O foco 
principal da Avenue é investir no mercado de crédito e outros fundos especiais nos Estados 
Unidos, Europa e Ásia. A Avenue tem aproximadamente US$ 10 bilhões em ativos sob sua 
administração, posição em 31 de outubro de 2017. 
 

Declarações Prospectivas  

 

Este comunicado à imprensa inclui certas "declarações prospectivas" que não são fatos 
históricos, mas são declarações prospectivas como estabelecido na definição de disposições 
legais (princípios de "safe harbor") da Private Securities Litigation Reform Act de 1995. As 
declarações prospectivas geralmente são acompanhadas de palavras como “acreditar”, “pode”, 
“será”, “estimar”, “continuar”, “antecipar”, “estimar”, “esperar”, “poderia”, “planejar”, “prever”, 
“potencial”, “parece”, “procurar”, “futuro”, “perspectiva” e expressões semelhantes que prevejam 
ou indiquem eventos ou tendências futuras ou que não sejam declarações de assuntos históricos. 
Essas declarações têm como base vários pressupostos e as expectativas atuais da 
administração da Estre Ambiental, Inc. e não são previsões de desempenho real. Essas 
declarações prospectivas estão sujeitas a uma série de riscos e incertezas, incluindo condições 
econômicas, políticas e comerciais gerais no Brasil; potenciais intervenções do governo 
resultando em mudanças na economia brasileira, impostos e tarifas aplicáveis, inflação, câmbio, 
taxas de juros e ambiente regulatório; mudanças nas condições financeiras dos clientes da Estre, 
afetando sua capacidade de pagar por seus serviços; resultados dos processos de licitação, o 
que poderia levar à perda de contratos materiais ou restringir os esforços de expansão da Estre; 
resultado de processos judiciais e administrativos aos quais a Estre é ou pode tornar-se parte ou 
investigações governamentais às quais a Estre pode tornar-se sujeita e que poderiam 
interromper ou limitar as operações da Estre, resultar em julgamentos adversos, liquidações ou 
multas e gerar publicidade negativa; mudanças nas preferências dos clientes da Estre, 
perspectivas e condições competitivas prevalecentes na gestão brasileira de resíduos; fatores 
discutidos no Prospecto da Estre Ambiental, Inc. datado de 8 de dezembro de 2017, sob o título 
“Fatores de Risco” e outros documentos da Companhia submetidos ou a serem submetidos à 
SEC.  Essas declarações são consideradas prospectivas somente a partir da data em que foram 
emitidas e nem a Boulevard nem a Estre se obrigam a atualizar quaisquer declarações contidas 
neste documento para refletir eventos ou circunstâncias que surjam após a data deste 
comunicado à imprensa. 
 

 

Contatos 

 

Para Estre Ambiental, Inc.: 

 

Relações com Investidores 

Fabio D’Avila 

ir@estre.com.br 

+55 11-3709-2358 

 

Imprensa 

mailto:ir@estre.com.br


Francisco Itacarambi 

Giusti Comunicação 

francisco@giusticom.com.br 

+55 11 55025461 

 

 

Para Boulevard: 

 

Todd Fogarty / Aduke Thelwell 

Kekst 

todd.fogarty@kekst.com or aduke.thelwell@kekst.com 

+ 1 212-521-4800 


