
De: 	 s.andreoli@riomotorsports.com  
Enviado em: 	 terça-feira, 5 de maio de 2020 16:26 
Para: 	 Protocolo 
Cc: 	 Carol Sponza' 
Assunto: 	 ENC: Solicitação de Cancelamento de Sessão para Discussão do processo n° 

08700.004494/2018-53 
Anexos: 	 CADE_reconsideraqao.pdf 

Prioridade: 	 Alta 

Prezados, boa tarde! 

Encaminho para protocolo a correspondência endereçada ao gabinete 2 e Conselheiro Braido de solicitação de 
cancelamento da sessão para discussão do Relatório referente ao processo n° 08700.004494/2018-53, continuação das 

negociações e abertura de dataroom para avaliação e apresentação de proposta para aquisição da Fox Sports pela RMS 

Obrigado, 

Sergio Andreoli 
CFO 

Rio Motorsports, LLC 

M: +55 2198816-0072 (Brazil) 

De: s.andreoli@riomotorsports.com  <s.andreoli@riomotorsports.com> 

Enviada em: terça-feira, 5 de maio de 2020 13:13 

Para: 'luis.braidocade.gov.br' <luis.braido@cade.gov.br> 

Cc: 'gab02@cade.gov.br' <gab02@cade.gov.br>; 'JR Pereira' <ir.pereira@riomotorsports.com>; 'Carol Sponza' 

<c.sponza@riomotorsports.com> 

Assunto: Solicitação de Cancelamento de Sessão para Discussão do processo n° 08700.004494/2018-53 

Prioridade: Alta 

Prezado Conselheiro Braido, boa tarde! 

Segue em anexo correspondência de solicitação de cancelamento da sessão para discussão do Relatório referente ao 

processo n° 08700.004494/2018-53, continuação das negociações e abertura de dataroom para avaliação e 
apresentação de proposta para aquisição da Fox Sports pela RMS. 

Atenciosamente, 

Sergio Andreoli 

CFO 
Rio Motorsports, LLC 

M: +55 2198816-0072 (Brazil) 
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Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE 

SEPN 515 Conjunto D, Lote 4 Ed Carlos Taurisano. Gabinete 02 

Asa Norte, Brasília - DF 

CEP: 70770-504 

Rio de Janeiro, 05 de maio de 2020. 

At. Conselheiro Luis Henrique Bertolino Braido 

Assunto: Cumprimento dos critérios para habilitação da Rio Motorsports 
referentes ao Acordo de Controle de Concentrações ("ACC") do processo n° 
08700.004494/2018-53 

Rio Motorsports, LLC, com sede na 19th Street North, 120  andar, na cidade de 
Arlington, Virginia, Estados Unidos, CEP: 22209, inscrita com CNPJ n° 
31.387.290/0001 -00 ("RMS") vem, respeitosamente, através da presente reiterar que 
o nosso interesse na aquisição da Fox Sports permanece válido. Ressaltamos que a 
RMS concordou com todas as condições de compra impostas pelo ACC. 

Manifestamos nossa surpresa quanto a pauta da próxima sessão Ordinária, a ser 
realizada em 06 de maio de 2020, no sentido de votar o Relatório do relator favorável 
a fusão da ESPN e Fox Sports, em função de não existir compradores para o canal. 

Conforme correspondência enviada ao CADE no dia 02 de abril, a RMS apresentou 
todas as documentações necessárias para habilitação, principalmente as 
relacionadas a nossa capacidade financeira, inclusive com envio de informações 
confidenciais de contratos e negociações em andamento com Formula 1 para o 
Trustee ING Financial, LLC. Desta forma, entendemos que todas as informações 
requeridas foram apresentadas, incluindo carta de nossos advisors atestando a 
nossa capacidade financeira com o comprometimento de fundos no valor de USD 
50 milhões. 

Assim, após uma semana intensa de conversas com ING Financial, INC e CADE, 
aguardávamos um posicionamento sobre a habilitação da RMS como comprador de 

Rio Motorsports, LLC 11001 19 Street North, 12 Ficar 1 Arlington, VA 22209 1 U.S .A. 
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acordo com o disposto no ACC de forma a atender não só aos princípios basilares 
desse CADE da livre concorrência e transparência mas também da motivação e 
supremacia do interesse púbico e do contraditório, sob pena de serem tomadas as 
medidas judiciais cabíveis para defesa de nossos interesses e direitos, bem como 
para observância dos princípios constitucionais elencados. 

Dessa forma, gostaríamos de solicitar o cancelamento da sessão, a continuação das 
negociações e abertura do dataroom para avaliação e apresentação de proposta 
formal para aquisição da Fox Sprtsiios mõldes definidos no ACC, que será 
apresentada na maior brevi..ei5&sível. 

/ 

Ficamos à disposição pra quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam 
necessários.  

Atenciosamente 

RIO MOTORSPORTS LLC 

Rio Motorsports, LLC 11001 191  Street North, 12' Floor 1 Arlington, VA 22209 1 U.S.A. 


