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PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.  

CNPJ/MF N° 18.593.815/0001-97 

NIRE nº 33.3.0031102-5 

Companhia Aberta de Capital Autorizado 

FATO RELEVANTE 

A Priner Serviços Industriais S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao previsto no artigo 157, §4º, da 

Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e ao disposto na Instrução da Comissão de Valores 

Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 03 janeiro de 2002, comunica que firmou um contrato visando 

adquirir 2.224.110 (duas milhões, duzentas e vinte e quatro mil, cento e dez) ações ordinárias 

nominativas de emissão da sua subsidiária SmartCoat – Serviços em Revestimento S.A. (“SmartCoat”), 

representativas de 8,33% (oito inteiros e trinta e três centésimos porcento) do seu capital social.  

Após a formalização da transferência das referidas ações, a Companhia aumentará a sua participação 

de 75% (setenta e cinco por cento) para 83,33% (oitenta e três inteiros e trinta e três centésimos por 

cento) do capital social total da SmartCoat.  A transação de compra e venda não terá efeito de caixa na 

Companhia. 

Rio de Janeiro, 20 de agosto 2020. 

______________________________________________ 

Marcelo Gonçalves Costa 
Diretor de Relações com Investidores 
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PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.  
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Publicly-Listed Company with Authorized Capital 

MATERIAL FACT 

Priner Serviços Industriais S.A. (“Company”), in compliance with the provision in Article 157, 

paragraph 4, of Law No. 6,404 of December 15, 1976, and with the provision in the Instruction of the 

Brazilian Securities Commission (“CVM”) No. 358 of January 03, 2002, announces that it has entered 

into an agreement for the purpose of acquiring two million, two hundred and twenty-four thousand 

and one hundred and ten (2,224,110) registered common shares issued by its subsidiary SmartCoat 

- Serviços em Revestimento S.A. (“SmartCoat”), representing eight point thirty-three percent (8.33%) 

of its capital.  Once the transfer of the above mentioned shares is formalized, the Company will 

increase its interest in SmartCoat’s capital from seventy-five percent (75%) to eighty-three point 

thirty-three percent (83.33%). This purchase transaction will not have a cash effect on the Company. 

Rio de Janeiro, August 20th, 2020. 

______________________________________________ 

Marcelo Gonçalves Costa 
Investor Relations Officer 

 

 


