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FATO RELEVANTE

A Priner Serviços Industriais S.A. (“Companhia”), sociedade anônima de capital aberto, em
atendimento à Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 03 de
janeiro de 2002, conforme alterada, e às disposições do parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, informa ao mercado que:
Em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 08 de julho de 2020, em
segunda convocação, foi aprovado o Plano de Opção de Ações da Companhia (“Plano”), nos
termos da proposta apresentada pela administração. A outorga de opções com base no
Plano respeitará o limite máximo de 863.458 (oitocentos e sessenta e três mil, quatrocentas
e cinquenta e oito) do total de ações emitidas pela Companhia.
A íntegra do Plano encontra-se divulgado nos sites da CVM (http://www.cvm.gov.br), da B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da Companhia (https://www.priner.com.br).

Ficamos à disposição para quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos nos canais de
comunicação da área de Relacionamento com Investidores através dos telefones (55 21)
3544-3100 ou do e-mail ri@priner.com.br.

Rio de Janeiro, 08 de julho de 2020.
______________________________________________
Marcelo Gonçalves Costa
Diretor de Relações com Investidores
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Publicly-held Company with Authorized Capital
MATERIAL FACT
Priner Serviços Industriais S.A. (“Company”), a publicly-held corporation, in compliance
with the Instruction of the Brazilian Securities Commission (Comissão de Valores
Mobiliários “CVM”) nº 358, of 03 January 2002, as amended, and the provisions of article
157, paragraph 4 of Law nº 6404, of 15 December 1976, as amended, informs the market
that:
An Extraordinary General Meeting of the Company held on 08 July 2020, at the second
calling, approved the Company’s Share Option Plan (“Plan”), in accordance with the terms
of the proposal put forward by management. Granting of options based on the Plan will
respect the maximum limit of 863,458 (eight hundred and sixty-three thousand, four
hundred and fifty-eight) of all the shares issued by the Company.
The full text of the Plan can be found on the sites of the CVM (http://www.cvm.gov.br), B3
S.A.

–

Brasil,

Bolsa,

Balcão

(www.b3.com.br)

and

the

Company

(https://www.priner.com.br).

We are at your disposal for whatsoever queries and/or clarifications via the
communication channels of the Investor Relations department by telephone (55 21) 35443100 or e-mail ri@priner.com.br.

Rio de Janeiro, 08 July 2020.
______________________________________________
Marcelo Gonçalves Costa
Investor Relations Officer

