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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, e, em
complementação ao fato relevante divulgado pela Companhia no dia 09 de dezembro de
2013, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:
No dia 31 de janeiro de 2014 a ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S/A (“ALGAR
TECH”), sociedade controlada pela Companhia, concluiu a aquisição 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”), pelo valor total de R$
103.000.000,00 (cento e três milhões de reais) (“Aquisição”).
Em razão da Aquisição, foram emitidas para os Srs. Francisco Ricardo Blagevitch e
Oswaldo Lúcio Brancaglione Junior, 450 novas ações ordinárias de emissão da ALGAR
TECH, para cada um, as quais representam, em conjunto, 7,52% de participação no
capital social da ALGAR TECH.
Em decorrência das operações acima a Companhia ratifica informação divulgada no fato
relevante de 09 de dezembro de 2013, de que não houve transferência do controle
societário da ALGAR TECH, permanecendo a Companhia como sua controladora.
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”) aprovou, sem nenhuma
restrição, a Aquisição.
A administração da Companhia, através da sua área de Relação com Investidores, colocase à disposição para esclarecimentos adicionais através do telefone (34) 3256-2978 e do
e-mail ri@algartelecom.com.br.
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