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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, vem a público informar a aquisição da totalidade 

das quotas de emissão da Poliend Soldagem Treinamento e Inspeções em END Ltda. (“Poliend”), 

mediante os termos e condições estabelecidos no Instrumento Particular de Compra e Venda de Quotas 

e Outras Avenças, celebrado em 01 de outubro de 2020. Pela aquisição das referidas quotas, a 

Companhia pagará o montante de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais). 

A Poliend, http://www.poliend.com.br/, foi fundada há 20 anos com sede em Piracicaba, tem como 

principal atividade a prestação de serviços de inspeção e controle de qualidade por meio de técnicas 

de ensaios não destrutivos (END).  Ao longo desse período a Poliend conquistou posição de destaque 

nacional desenvolvendo diversas soluções proprietárias e um time de profissionais de altíssima 

qualificação. 

Através da aquisição de uma empresa com reconhecido domínio de técnicas avançadas de inspeção 

(avaliação da integridade de equipamentos industriais) essa operação está alinhada com os objetivos 

estratégicos da Companhia, incorporando serviços de comportamento recorrente e de alto valor 

agregado em engenharia de manutenção. 

 

Rio de Janeiro, 01 de outubro 2020. 

 

______________________________________________ 

Marcelo Gonçalves Costa 
Diretor de Relações com Investidores 
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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 Instruction No. 358 of 

January 03, 2002 of the Brazilian Securities Commission (“CVM”), announces the acquisition of the 

totality of the shares issued by Poliend Soldagem Treinamentos e Inspeções em END Ltda. (“Poliend”), 

under the terms and conditions established Private Instrument for the Purchase and Sale of Quotas 

and Other Covenants, signed on October 1, 2020. For the acquisition of the totality of the shares, the 

Company will pay the amount of R$ 5,000,000.00 (five million Brazilian reais). 

Poliend, http://www.poliend.com.br/, was founded 20 years ago with headquarters in Piracicaba, its 

main activity is the provision of inspection and quality control services through non-destructive 

testing techniques (NDT). Throughout this period, Poliend achieved a nationally prominent position 

by developing several proprietary solutions and a team of highly qualified professionals. 

Through the acquisition of a company with recognized domain of advanced inspection techniques 

(evaluation of the integrity of industrial equipment) this operation is in line with the Priner's strategic 

objectives, incorporating services with recurring behavior and high added value in maintenance 

engineering. 

 

Rio de Janeiro, October 1, 2020. 

______________________________________________ 

Marcelo Gonçalves Costa 
Investor Relations Officer 

 


