
 

 

Technos S.A. 

Companhia Aberta 

CNPJ/MF nº 09.295.063/0001-97 

NIRE 33.3.0029837-1 

FATO RELEVANTE 

A TECHNOS S.A. (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, em Reunião do Conselho de Administração realizada em 08 de 

agosto de 2022, foi aprovado por unanimidade: 

 

o cancelamento de 2.000.000 (dois milhões) de ações ordinárias, sem valor nominal, de emissão da Companhia e sem 

redução do valor do Capital Social da Companhia. As ações canceladas representam 59,8% das ações em tesouraria nesta 

data e 2,6% do Capital Social total da Companhia.  

 

Em função do cancelamento de ações, o Capital Social da Companhia passará a ser dividido em 74.506.215 (setenta e 

quatro milhões, quinhentos e seis mil, duzentos e quinze) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor 

nominal. O caput do Art. 5º do Estatuto Social da Companhia será ajustado em Assembleia Geral a ser oportunamente 

convocada, para refletir a alteração. 

 
 

Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2022. 

Daniela de Campos Pires Denne 

Diretora Financeiro e Diretora de Relações com Investidores 



 

 

Technos S.A. 

Publicly-held Company 

CNPJ/MF No 09.295.063/0001-97 

NIRE 33.3.0029837-1 

MATERIAL FACT 

TECHNOS S.A. (Company), pursuant to Article 157, paragraph 4, of Law No. 6.404, dated December 15, 1976, as amended,  

and Instruction No. 358 of the Brazilian Securities Commission (Comissão de Valores Mobiliários) (“CVM”), dated January  

3, 2002, as amended, informs its shareholders and the market that, at the Meeting of the Board of Directors held on 

august 8, 2022, the buyback program of shares issued by the Company (“Share Buyback Program”) was approved, 

pursuant to CVM Instruction No. 567/2015 (“ICVM 567”), in accordance with the following conditions:  

 

the cancellation of 2,000,000 (two million) ordinary shares, without nominal value, of the Company’s issuance and  

without reduction of the Company’s Share Capital. The cancelled shares represent 59.8.% of the treasury shares on this  

date 2.6% of the total share capital of the Company 

 

Due to the cancellation of shares, the Company’s Capital Stock will be divided into 74,506,215 (seventy-six million, five  

hundred and six thousand, two hundred and fifteen) ordinary shares, all nominative, bookkeeping and no nominal value.  

The caput of Art. 5th of the Company’s Social Statute will be adjusted in General Assembly to be convened in due time,  

to reflect the amendment 

 

 
 

Rio de Janeiro, August 08, 2022. 

Daniela de Campos Pires Denne 

Chief Financial Officer and Investor Relations Office 


