
 

 
ALGAR TELECOM S/A 

Companhia Aberta de Capital Autorizado 
CNPJ/MF nº 71.208.516/0001-74  

NIRE 313.000.117-98 
  

FATO RELEVANTE 
 

ALGAR TELECOM S/A (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei n° 6.404/1976, de 

15 de dezembro de 1976, conforme alterada, nos termos e para fins da Instrução CVM n° 358/02, de 3 de janeiro 

de 2002, conforme alterada, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral o que segue:  

 

Na Licitação Presencial – Processo Licitatório nº 500-Y12121 (“Licitação”) promovido pela COMPANHIA ENERGÉTICA 

DE MINAS GERAIS e CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., com o objetivo de alienar ativos de telecomunicações, a ALGAR 

SOLUÇÕES EM TIC S.A. (“ALGAR SOLUÇÕES”), controlada da Companhia, arrematou o Lote 2 por R$ 77.890.000,00 

(setenta e sete milhões e oitocentos e noventa mil reais), o qual compreende ativos de telecomunicações nos 

Estados de Goiás, Bahia, Pernambuco e Ceará (“Transação”). 

 

A Transação será concluída após (i) a homologação e a adjudicação do resultado da Licitação para a ALGAR 

SOLUÇÕES, e, (ii) a satisfação ou renúncia de todas as condições suspensivas previstas no Edital de Licitação nº 

500-Y12121, que incluem a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE e da Agência 

Nacional de Telecomunicações – ANATEL. 

 

A Companhia informa que a Transação não representa investimento relevante, nos termos da legislação vigente e 

nem afetará de forma significativa os resultados financeiros e/ou contábeis consolidados da Companhia. 

 

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados acerca da Transação. 

 

A área de Relação com Investidores, por meio das Sras. Luciana Paulo Ferreira ou Érika Marques Andrade, coloca-

se à disposição para esclarecimentos adicionais através dos telefones (11) 3512-7564 ou (34) 3256-2978 e os e-

mails ri@algartelecom.com.br ou luciana@algartelecom.com.br.  

 
Uberlândia - MG, 08 de Agosto de 2018. 

 
 
 

Jean Carlos Borges 
Diretor Presidente e de Relações com Investidores 

 
 
 
 

Algar Telecom S/A  
Rua José Alves Garcia, nº 415, Bairro Brasil, Uberlândia/MG  

T. + 55 11 3512-7564 ou 55 34 3256-2978  
ri@algartelecom.com.br ou luciana@algartelecom.com.br  

http://ri.algartelecom.com.br/ 
 


