Technos S.A.
Companhia Aberta
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NIRE 33.3.0029837-1

FATO RELEVANTE
TECHNOS S.A. (BM&FBOVESPA: TECN3), companhia aberta com sede na cidade e Estado do
Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, n.º 3.434, Bloco 1, salas 301 a 308, ("Technos" ou
"Companhia"), em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 157 da Lei n.º 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, e com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 358, de 3 de
janeiro de 2002, respectivamente conforme alteradas, comunica aos seus acionistas e ao mercado
em geral que, em Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, a Sra. Monica
Magdalena Noronha foi eleita ao cargo de Diretor de Marketing da Companhia.
Monica Magdalena Noronha formou-se em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal
Fluminense - UFF, com MBA em Varejo e Serviços e especialização em Gestão de Produtos e
Gestão de Pessoas. Trabalhou no Grupo Technos por mais de 7 anos, ocupando o cargo de
Diretora de Marketing desde 2014. Anteriormente, trabalhou nas áreas de gestão de marketing e
produtos em empresas de moda e bens de consumo, como Aviator e Richards, ocupando o cargo
de gerente. Atualmente, é também consultora de marketing.
À frente da Diretoria de Marketing, Monica agregará valor à Companhia dada sua forte experiência
em gestão de marketing e produtos e traz na bagagem uma longa e bonita história de conquistas no
Grupo Technos, fortalecendo, ainda mais, as nossas marcas e os nossos produtos, incluindo,
sortimento, abastecimento, desenvolvimento e inovação.
Por fim, comunicamos que, com base na Instrução CVM n.º 480, de 7 de dezembro de 2009,
conforme alterada, o Formulário de Referência da Companhia será devidamente atualizado.

Rio de Janeiro, 23 de julho de 2019.
Miguel Cafruni
Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores
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Publicly-held Company
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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, Bloco 1, salas 301 to 308,
("Technos" or "Company"), pursuant to paragraph 4 of Article 157 of Law No. 6.404, dated
December 15, 1976, as amended, and Instruction No. 358 of the Brazilian Securities Commission
(Comissão de Valores Mobiliários) ("CVM"), dated January 3, 2002, as amended, informs its
shareholders and the market that Mrs. Monica Magdalena Noronha was elected Chief Marketing
Officer of the Company at the Meeting of the Board of Directors held on the date hereof.
Mrs. Monica Magdalena Noronha holds a bachelor’s degree in Architecture and Urbanism from
Universidade Federal Fluminense – UFF, an MBA in Retail and Services, and specialization in
Product Management and People Management. She worked at the Technos Group for more than
seven years and serves as Chief Marketing Officer since 2014. Previously, she worked in the
marketing and product management areas in fashion and consumer goods companies, including
Aviator and Richards, where she served as manager. Currently, she is also a marketing consultant.
As Chief Marketing Officer, Mrs. Monica will add value to the Company given her strong experience
in marketing and product management, bringing a long and beautiful history of achievements at the
Technos Group, strengthening even further our brands and products, including assortment, supply,
development and innovation.
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 updated

Rio de Janeiro, July 23, 2019.
Miguel Cafruni
Chief Financial and Investor Relations Officer
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