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FATO RELEVANTE 
 

TECHNOS S.A. (B3: TECN3), companhia aberta com sede na cidade e Estado do Rio de Janeiro, 
na Avenida das Américas, n.º 3.434,  Bloco 1, salas 301 a 308,  ("Technos" ou "Companhia"), em  
conformidade com o parágrafo 4º do artigo 157 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e 
com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, 
conforme alterada, vem informar o quanto segue. 
 
Em 13 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) considerou o coronavírus 
(COVID-19) como uma pandemia. O surto desencadeou decisões significativas de governos e 
entidades do setor privado, que somadas ao notório impacto do surto sobre toda a economia, em 
especial sobre o setor de varejo, aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos, 
impactando diretamente a geração de caixa e estrutura de endividamento da Companhia. 
 
Para enfrentar o cenário desafiador decorrente da pandemia do COVID-19, a Companhia 
implementou várias ações para preservar a saúde de seus colaboradores e também a saúde 
financeira da empresa. A Companhia buscou preservar seu caixa no curto prazo e ao mesmo tempo 
acelerar a implementação de seu plano de turnaround de longo prazo.  
Nesse contexto, a Companhia iniciou discussões junto aos seus principais credores financeiros e 
fornecedores em geral visando a preservar sua saúde financeira e a sustentabilidade de seus 
negócios no curto e longo prazo. Tais discussões incluem a renegociação de contratos vencidos e 
vincendos com o intuito de adequar o perfil de endividamento da Companhia e sua estrutura de 
liquidez, preservando as suas capacidades financeira e operacional. 
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre qualquer 
desenvolvimento relativo ao objeto desta comunicação. 
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