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Companhia Aberta

FATO RELEVANTE
A ALGAR TELECOM S/A (“Companhia”), prestadora de serviços de telecomunicações, com
sede na Rua José Alves Garcia, nº 415, Bairro Brasil, na cidade de Uberlândia, Estado de
Minas Gerais, em cumprimento ao disposto no artigo 157, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada, e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, comunica a seus acionistas e
ao mercado em geral o quanto segue:
Nesta data foi celebrado pela ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S/A (“ALGAR TECH”),
sociedade controlada pela Companhia, um Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras
Avenças (o “Contrato”) para aquisição (“Aquisição”), pela ALGAR TECH, da totalidade das
quotas representativas do capital social das empresas ASYST INTERNACIONAL SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA., RHEALEZA VOLTA REDONDA INFORMÁTICA LTDA. e REALEZA
INFORMÁTICA LTDA. (em conjunto “Sociedades Adquiridas”). Permanecerão vinculados às
Sociedades Adquiridas os sócios Francisco Ricardo Blagevitch e Oswaldo Lúcio Brancaglione
Junior, como acionistas minoritários da ALGAR TECH, desde que atendidas algumas
condições previstas em instrumento específico, sendo que não haverá transferência do
controle societário da ALGAR TECH, permanecendo a Companhia como sua controladora.
Condicionado ao atendimento das condições previstas no Contrato, dentre elas, mas não se
limitando a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”), o valor
base de aquisição é de R$ 103.000.000,00 (cento e três milhões de reais).
As Sociedades Adquiridas são reconhecidas no mercado como a primeira empresa global de
Service Desk (suporte ao usuário final) e possuem experiência para atender clientes de todos
os portes para este setor.
Consumada a Aquisição, a ALGAR TECH reforçará sua família de Serviços Gerenciados de
TIC, dando mais robustez ao seu portfólio que ainda conta com produtos de Mobilidade,
Aplicações de Negócios, Relacionamento com o Cliente, Infraestrutura de TI e modernização
de aplicativos, com os conceitos de Consumerização e Bring Your Own Device (BYOD),
ratificando sua estratégia de internacionalização e expansão de seus negócios em sua área e
em novas áreas de atuação.
Para financiar a Aquisição a ALGAR TECH realizou a emissão de 80 (oitenta) debêntures não
conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia adicional
fidejussória, com valor nominal unitário de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),
totalizando a quantia de R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), conforme aprovada
por meio de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de outubro de 2013,
(“Debêntures”), para distribuição pública com esforços restritos de colocação nos termos da
Instrução CVM 476, sob regime de garantia firme de colocação.
Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures foi dia 25 de outubro de 2013
(“Data de Emissão”). As Debêntures (a) terão prazo de vigência de 10 (dez) anos contados
da Data de Emissão; (b) não terão seu valor unitário atualizado; e (c) renderão juros
remuneratórios, a partir da data de integralização, correspondentes à variação acumulada de
100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um
dia, “over extra grupo”, expressa na forma percentual ao ano, com base em um ano de 252
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(duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas pela CETIP, no informativo
diário disponível em sua página na internet (http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI”), acrescida
de uma sobretaxa (“Spread”) de 1,41% (um inteiro e quarenta e um centésimos por cento)
ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados a respeito da decisão do
CADE com relação à Aquisição e à verificação das demais condições contratualmente
previstas.
A administração da Companhia, através da sua área de Relação com Investidores, coloca-se
à disposição para esclarecimentos adicionais através do telefone (34) 3256-2978 e do e-mail
ri@algartelecom.com.br.
Uberlândia, 09 de Dezembro de 2013.

Tatiane de Souza Lemes Panato
Diretora Financeira e de Relações com Investidores
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