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FATO RELEVANTE 
TECHNOS S.A. (BM&FBOVESPA: TECN3), Companhia aberta com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, 
na Avenida das Américas, nº 3.434, terceiro andar, Barra da Tijuca, CEP 22640-102 (“Technos ou 
Companhia”), em conformidade com o artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, e com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, 
conforme alteradas, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que,  a Companhia celebrou, 
nesta data, com fundos de investimento geridos pela Quadra Gestão de Recursos Ltda. contrato definitivo 
de cessão de direitos creditórios decorrentes de determinadas ações indenizatórias propostas em face da 
União Federal e da Superintendência da Zona Franca de Manaus (“Suframa”), em que são partes as suas 
controladas, conforme aprovado na Reunião do Conselho de Administração. 
 
A Technos fará jus ao recebimento de montante à vista de R$ 27.750.000,00 (vinte e sete milhões, 
setecentos e cinquenta mil reais) e, ainda, a um valor adicional a ser recebido, atrelado ao prazo do efetivo 
recebimento dos direitos creditórios cedidos quando do efetivo pagamento pela União Federal e/ou pela 
Suframa, conforme fórmula pactuada entre as partes. A Companhia planeja manter o montante da venda 
em caixa e utilizar os recursos na redução do endividamento líquido e aumento de sua capacidade de 
investimento. 
 
Victor Valadão Bicalho assessorou a companhia nesta operação. 
 

 

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2018. 

 

Miguel Cafruni 
Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores 
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                              MATERIAL FACT 
TECHNOS S.A. (BM&FBOVESPA: TECN3), a publicly-held Company headquartered in the city of Rio de Janeiro, State of 
Rio de Janeiro, at Avenida das Américas, 3.434, third floor, Barra da Tijuca, 22640-102 (“Technos or Company”), 
pursuant to Article 157, paragraph 4, of Law No. 6.404, dated December 15, 1976, and the Instruction of the Brazilian 
Securities Commission (Comissão de Valores Mobiliários) (“CVM”) No. 358, dated January 3, 2002, as amended, 
informs its shareholders and the market that on the date hereof, the Company and investment funds managed 
by Quadra Gestão de Recursos Ltda. entered into the final agreement for the assignment of receivables 
resulting from certain actions for damages filed against the Federal Government and the Manaus Free 
Trade Zone Superintendence (Superintendência da Zona Franca de Manaus) (“Suframa”), to which the 
Company’s subsidiaries are parties, as approved at the Meeting of the Board of Directors. 
 
Technos will be entitled to receive twenty-seven million, seven hundred fifty thousand Reais 
(R$27,750,000.00) in cash, plus an additional amount to be received, tied to the effective term of receipt of 
the assigned receivables at the time of the effective payment by the Federal Government and/or Suframa, 
in accordance with the formula agreed by the parties. The Company plans to maintain the amount from the 
sale of receivables in its cash account and use it to reduce its net indebtedness and increase its investment 
capacity. 
 
Victor Valadão Bicalho advised the Company in this transaction. 

 
 
 

Rio de Janeiro, December 27, 2018. 

 

Miguel Cafruni 
CFO and IR Officer 
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