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FATO RELEVANTE
A ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Atom” e ou
“Companhia”) vem a público informar conforme fatos relevantes no qual demarcaram
para a companhia os primeiros passos de consolidação de uma fintech disruptiva,
inovadora e de grande geração de valor, nos termos da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários nº 358/02, conforme alterada, o que segue:
(i)

A TAKION TECHNOLOGY S.A., sua subsidiária integral concluiu com
sucesso:
a. A aquisição de 50,10% da TG COIN, empresa exchange de
criptoativos, na qual permitirá que usuários da Takion possam negociar
seus tokens e outros criptoativos. O investimento previsto no projeto é
de R$ 350.000,00. Esse é um passo muito importante da Companhia
para permitir a negociação e alavancagem em criptoativos, inclusive
negociando bitcoin e bitcoin futuro.
b. Aprovou o cronograma de reserva para venda e entrega do seu tokenvirtual (“Takions”):
i. Início das reservas 06/09/2018;
ii. Final das reservas 30/09/2018;
iii. Entrega do token 15/10/2018 a 30/10/2018.
c. a criação do seu Market Place, o Marketcash, que aceitará criptoativos
como parte de pagamento de produtos e serviços. Os tokens emitidos
(Takions) poderão ser utilizados para pagar produtos no Marketcash.
d. O valor fixado para a venda será de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por
token.
e. Acesse aqui o White Paper da Takion.

(ii)

A TAKION TECHNOLOGY S.A., sua subsidiária integral aprovou:
a. A distribuição de 83.595.976 Takions de forma gratuita aos acionistas,
proporcionais a participação que detida na data base de 06/09/2018.

Com isso estima-se que cada acionista na data base de 06/09/2018
receberá 4 Takions para cada ação ON detida na ATOM3;
b. A entrega das Takions seguirá o cronograma de entrega definido pela
Companhia;

(iii)

A ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. comunica que,
por deliberação de seus conselheiros, reunidos em Reunião do Conselho de
Administração realizada nesta data, na sede da Companhia, foi aprovada a
Proposta da Diretoria de distribuição gratuita dos tokens virtuais (takions)
emitidos pela sua subsidiária TAKION TECHNOLOGY S/A aos Acionistas da
Companhia que detenham participação acionária na data-base de 06/09/2018,
correspondente ao montante total de 83.595.976 (oitenta e três milhões,
quinhentos e noventa e cinco mil, novecentos e setenta e seis) tokens, sendo 4
(quatro) unidades de tokens por ação ordinária.

1)
Instruções quanto à reserva e transferência dos Takions (tokens virtuais):
Os acionistas terão que se cadastrar com seus dados no link fornecido abaixo até a data de
10/09/2018:
Link do formulário: https://goo.gl/forms/IzKa7fVDCL3NrlP62
2)
Local de atendimento:
O atendimento ref. dúvidas será realizado pelo telefone (15) 3031-6110 em horário
comercial, ou pelo e-mail ri@atompar.com.br.

Sorocaba, 31 de agosto de 2018.

___________________________________________
Ana Carolina Paifer
Diretora de Relações com Investidores

