POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
CNPJ / MF: 81.243.735/0001-48
COMPANHIA ABERTA

FATO RELEVANTE
Curitiba, 2 de janeiro de 2019 - A POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (“Companhia”) vem a público
informar que, em 31 de dezembro de 2018, a Positivo Informática da Bahia Ltda. (“Positivo
Bahia”), subsidiária da Companhia, celebrou um Contrato de Compra e Venda de Quotas e
Outras Avenças (“Contrato”), para adquirir 80% do capital da ACC Brasil Indústria e Comércio
de Computadores Ltda. (“Accept”).
A Accept atua com foco na fabricação e venda de servidores e storages, além de soluções
clientes, como Mini PCs, thin clients e desktops. A empresa registrou faturamento de R$ 81
milhões no período de 12 meses encerrado em setembro de 2018, tendo apresentado
crescimento médio anual de receita de 25% nos últimos 3 exercícios sociais.
Nos termos do Contrato, o preço de aquisição foi totalmente estruturado na forma de Earn Out,
com desembolso de valores pela Positivo Bahia correspondentes a até 50% do Lucro Antes do
Imposto de Renda/CSLL da Accept apurado anualmente entre 2019 e 2023, com valor agregado
limitado a R$ 51 milhões, atualizado monetariamente.
Para a Positivo Tecnologia, a aquisição da Accept representa uma importante diversificação do
negócio ao fortalecer o posicionamento da Companhia com um portfólio mais abrangente no
mercado corporativo, em um período de recuperação da economia e de retomada dos
investimentos em infraestrutura no Brasil.
A Positivo Tecnologia informa que esta aquisição não está sujeita a deliberação assemblear da
Companhia, nem ensejará direito de recesso, uma vez que não foram verificadas as hipóteses
previstas no artigo 256 da Lei das Sociedades por Ações e tendo em vista os termos do item 7.3
do Ofício-Circular CVM/SEP/Nº 02/2018.

Curitiba, 02 de janeiro de 2019.

Lincon Lopes Ferraz
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
Curitiba, January 2, 2019 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (“Company”) hereby announces that,
on December 31, 2018, Positivo Informática da Bahia Ltda. (“Positivo Bahia”), Company’s
subsidiary, entered into an Agreement for the Purchase and Sale of Shares and Other Covenants
(“Agreement”), to purchase 80% of the capital of ACC Brasil Indústria e Comércio de
Computadores Ltda. (“Accept”).
Accept operates mainly in the manufacture and sale of servers and storage, as well as client
solutions such as Mini PCs, thin clients and desktops. The company recorded revenues of R$81
million in the 12-month period ended in September 2018, with an annual average revenue growth
of 25% in the last 3 fiscal years.
In the terms of the Agreement, the acquisition price was fully structured as Earn Out, with the
disbursement of amounts by Positivo Bahia corresponding to up to 50% of Accept’s Earnings
Before Income Tax/Social Contribution, calculated annually between 2019 and 2023, with an
aggregate amount limited to R$51 million, monetarily restated.
Positivo considers that Accept’s acquisition represents a significant diversification of the business
by strengthening the Company’s positioning with a more comprehensive portfolio in the corporate
market, during a period of economic recovery and resumption of investments in infrastructure in
Brazil.
Positivo Tecnologia informs that this acquisition is not subject to the resolution of the Company’s
shareholders, nor will it entail a right of withdrawal, since the premises set forth by Article 256 of
the Brazilian Corporation Law and the terms of item 7.3 Circular Letter CVM/SEP/02/2018 were
not verified.

Curitiba, January 2, 2019.

Lincon Lopes Ferraz
Financial and Investor Relations Director

