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FATO RELEVANTE
TECHNOS S.A. (BM&FBOVESPA: TECN3), Companhia aberta com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº
3.434, terceiro andar, Barra da Tijuca, CEP 22640-102 (“Technos ou Companhia”), em conformidade com o artigo 157, parágrafo 4º, da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002,
conforme alteradas, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em Reunião do Conselho de Administração realizada nesta
data, foi aprovada a alteração na composição da sua Diretoria, da seguinte forma, Miguel Cafruni foi eleito o novo Diretor Financeiro e de
Relações com Investidores, Daniela Pires foi eleita a nova Diretora de Supply Chain e Fábio Marcelo foi eleito o novo Diretor Comercial.
Miguel Cafruni, Diretor Financeiro e de Relação com Investidores. Formou-se em Ciências Contábeis pela Faculdade Porto-Alegrense de
Ciências Contábeis e Administrativas. Iniciou a carreira na área financeira em uma multinacional inglesa, tendo experiência por mais de 15
anos na área financeira. Fundador de uma empresa de consultoria voltada para finanças e gestão corporativa, sua experiência mais recente
foi na Touch Watches como Sócio e Diretor Administrativo Financeiro. Com a aquisição da Touch pela Technos em 2012, passou a integrar
o quadro de executivos da Companhia. Atuou como gerente de diversas áreas da empresa como franquias, finanças, desenvolvimento de
negócios e a área comercial, conhecendo profundamente o negócio e liderando projetos importantes na Companhia como a criação de
áreas como Crédito e Cobrança, Planejamento e Operações de Venda.
Daniela Pires, graduou-se na UFRJ em Ciências Econômicas e cursa atualmente Mestrado Profissional em Administração, com ênfase em
Liderança e Estratégia pela Fundação Dom Cabral-BH. Possui sólida experiência nas áreas de Finanças e Supply Chain, com carreira
consolidada em empresas no segmento de varejo e bens de consumo. Antes de trabalhar na Technos, sua experiência mais recente foi na
B2W. O seu ingresso no Grupo Technos aconteceu em outubro de 2010, onde liderou as áreas de Planejamento, Finanças, Relação com
Investidores e Supply Chain. Liderou também projetos importantes na Companhia como a integração pós aquisição do Grupo Dumont
Saab, em 2013 e mais recentemente a implementação do processo de S&OP.
Fabio Marcelo graduou-se em comunicação Social e cursou ainda pós-graduação em Marketing, Especialização em vendas e MBA em
Gestão de Empresas. Iniciou sua carreira no Grupo Technos como vendedor em 2000 chegando a Gerente Nacional de Vendas e após sua
saída em 2015, se associou a um grupo de empresários para atuar comercialmente com a licença de uso de wetsuits e equipamentos da
Mormaii, em Garopaba-SC, onde implementou uma série de melhorias. Em 2018 assumiu a Diretoria Comercial da Rip Curl Brasil, empresa
líder mundial do segmento de surfwear, onde teve a oportunidade de gerenciar o abastecimento e logística, além do comercial. Neste
período teve atuação direta na gestão do varejo próprio e dos Outlets da marca.
Miguel Cafruni, Daniela Pires e Fábio Marcelo, agregarão valor à Companhia dada suas vastas experiências, consolidada formação e a
liderança em projetos importantes para a Companhia, aliado ao sólido conhecimento do mercado de relógios.
Por oportuno, a Companhia agradece ao Sr. Victor Bicalho e ao Sr. André Vercelli pelo valoroso trabalho, dedicação e relevante
contribuição aos negócios da Companhia, ao longo do período que atuaram como Diretores na Companhia.
Por fim, comunicamos que, com base na Instrução CVM 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada, o Formulário de Referência
da Companhia será devidamente atualizado.
Rio de Janeiro, 02 de agosto de 2018.
Thiago Frias Picolo
Diretor Presidente
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MATERIAL FACT
TECHNOS S.A. (BM&FBOVESPA: TECN3), a publicly-held Company headquartered in the city of Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro, at
Avenida das Américas, 3.434, third floor, Barra da Tijuca, 22640-102 (“Technos or Company”), pursuant to Article 157, paragraph 4, of Law
No. 6.404, dated December 15, 1976, and the Instruction of the Brazilian Securities Commission (Comissão de Valores Mobiliários) (“CVM”)
No. 358, dated January 3, 2002, as amended, informs its shareholders and the market that the Board of Directors, at a meeting held on the
date hereof, approved the following changes in its Board of Executive Officers: Miguel Cafruni was elected Chief Financial Officer and
Investor Relations Officer, Daniela Pires was elected Supply Chain Officer and Fábio Marcelo was elected Commercial Officer.
Miguel Cafruni, holds a degree in accounting from Faculdade Porto-Alegrense de Ciências Contábeis e Administrativas. He started his
career in the financial area of an English multinational company and has more than 15 years of experience in the financial area. Mr. Cafruni
is the founder of a consultancy company focused on corporate finance and management. He recently served as Partner and Chief Financial
and Administrative Officer at Touch Watches. After the acquisition of Touch by Technos in 2012, Mr. Cafruni became an executive at the
Company. He served as manager in a number of areas, including the franchise, finance, business development and commercial areas. Mr.
Cafruni has in-depth knowledge of the business and led important projects at the Company, including the creation of areas such as Credit
and Collection, Planning and Sales Operations.
Daniela Pires holds a degree in economics from UFRJ and is currently attending the Business Administration Professional Master’s course,
with emphasis on Leadership and Strategy, at Fundação Dom Cabral-BH. She has sound experience in the Finance and Supply Chain areas,
with a career consolidated in retail and consumer goods companies. Before joining Technos, she recently worked at B2W. Ms. Pires joined
the Technos Group in October 2010, having led the Planning, Finance, Investor Relations and Supply Chain areas. She also led important
projects in the Company, including the post-acquisition integration of the Dumont Saab Group in 2013 and, more recently, the
implementation of the S&OP process.
Fabio Marcelo holds a degree in social communication, post-graduate studies in marketing, specialization in sales and an MBA in business
management. Mr. Marcelo joined the Technos Group in 2000, having served as National Sales Manager. He left in 2015 and joined a group
of businessmen to market Mormaii licensed wetsuits and equipment, in the city of Garopaba, State of Santa Catarina, where he
implemented a number of improvements. In 2018, he became the Commercial Officer of Rip Curl Brasil, a world leading company in the
surf wear segment, where he had the opportunity to manage the supply and logistics area, as well as the commercial area. In this period,
he directly managed the brand’s retail activities and Outlets.
Miguel Cafruni, Daniela Pires and Fábio Marcelo will add value to the Company in view of their vast experience, consolidated education and
leadership in important projects for the Company, together with sound knowledge of the watch market.
The Company also takes this opportunity to thank Mr. Victor Bicalho and Mr. André Vercelli for their invaluable work, dedication and
material contribution for the Company’s business during the time they served as Company Officers.
Finally, we inform that, pursuant to CVM Instruction No. 480, dated December 7, 2009, as amended, the Reference Form (Formulário de
Referência) of the Company will be duly amended.
Rio de Janeiro, August 2, 2018.
Thiago Frias Picolo
Chief Executive Officer
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