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Companhia Aberta
FATO RELEVANTE
ALGAR TELECOM S/A (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no artigo 157, § 4º, da Lei nº 6.404/76,
conforme alterada, e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358/2002, conforme
alterada, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral, que no dia 07 de Maio de 2018, foi aprovada
em Reunião do Conselho de Administração da Companhia a emissão de 401 (quatrocentas e uma) notas
promissórias comerciais da 1ª (primeira) emissão da Companhia (“Notas Promissórias Comerciais” e
“Emissão”, respectivamente), com valor nominal unitário de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), observada
a possibilidade de ágio ou deságio, perfazendo o montante total de R$ 200.500.000,00 (duzentos milhões e
quinhentos mil reais). Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Notas Promissórias Comerciais
coincidirá com a data de sua efetiva subscrição e integralização.
As Notas Promissórias Comerciais serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição,
nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, e da Instrução da CVM nº 566, de 31 de
julho de 2015 (“Oferta Restrita”).
Os recursos obtidos com a Emissão das Notas Promissórias Comerciais serão destinados ao atendimento das
necessidades de caixa da Companhia.
As condições e prazos da Emissão estão divulgados na referida ata de Reunião do Conselho de Administração
da Companhia, a qual se encontra disponível na sede da Companhia e nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e
da Companhia (http://ri.algartelecom.com.br/pt-br/).
A administração da Companhia, por meio da sua área de Relação com Investidores, coloca-se à disposição
para esclarecimentos adicionais por meio do telefone (34) 3256-2978 e do e-mail ri@algartelecom.com.br.
Este fato relevante tem caráter meramente informativo e não constitui um material de venda ou uma oferta,
convite ou solicitação para aquisição das Notas Promissórias Comerciais.
Uberlândia - MG, 10 de Maio de 2018.
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