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FATO RELEVANTE
ADIAMENTO DO LOLLAPALOOZA
São Paulo, 13 de março de 2020 – A T4F Entretenimento S.A. (“T4F” ou “Time For Fun”
ou “Companhia”) (B3: SHOW3), maior empresa de entretenimento ao vivo da América do
Sul, nos termos do artigo 157, §4°, da Lei n° 6.404 e do disposto na Instrução CVM nº 358,
informa aos seus acionistas e ao mercado em geral sobre o adiamento do Festival Lollapalooza
Brasil. Seguindo as medidas preventivas recomendadas pelo Ministério da Saúde, O Lollapalooza
Brasil será realizado de 4 a 6 de dezembro de 2020.
A saúde e a segurança de nossos fãs, artistas, funcionários, parceiros e comunidades são a nossa
prioridade.
Nossos headliners Guns N 'Roses, The Strokes e Travis Scott estão confirmados para as três
datas remarcadas. Iremos fornecer uma atualização sobre o line-up completo o mais rápido
possível.
Todos os ingressos comprados para as datas originais serão válidos nas datas remarcadas.
Informações mais detalhadas serão enviadas a todos os titulares de bilhetes e também estarão
disponíveis em breve no site do Lollapalooza Brasil, inclusive sobre a política de reembolsos dos
ingressos caso não possa comparecer às novas datas.
O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para eventuais esclarecimentos
por meio dos contatos ri@t4f.com.br ou +55 (11) 3576-1334.

_______________________________________________
André Pinheiro Veloso
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.
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MATERIAL FACT
LOLLAPALOOZA POSTPONEMENT
São Paulo, March 13th, 2020 – T4F Entretenimento S.A. (“T4F” ou “Time For Fun” or
“Company”) (B3: SHOW3), the largest live entertainment company in South America, under
the terms of Article 157, §4° of Law 6.404/1976 and of CVM Instruction 358/2002, informs its
shareholders and the market about the postponement of Festival Lollapalooza Brail. In
accordance with preventative measures recommended by the “Ministério da Saúde do Brasil”,
Festival Lollapooza Brasil will now be taking place December 4-6, 2020.
In all instances, the health and safety of our fans, artists, staff, partners and communities is
our number one priority.
Our headliners Guns N’ Roses, The Strokes and Travis Scott are confirmed to perform at all
three rescheduled dates. We will provide an update about fully confirmed lineups as soon as
possible.
All tickets purchased for the original dates will be honored for the rescheduled festival dates.
Information will be sent to all ticketholders, including information on how to obtain a refund if
unable to attend also will be available soon at the Lollapalooza Brazil website.
Our Investor Relations Department is available for further information at contatos ri@t4f.com.br
or +55 (11) 3576-1334.

_______________________________________________
André Pinheiro Veloso
Chief Financial Officer and Investor Relations

