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FATO RELEVANTE  
 
O TC Traders Club S.A. (“Companhia” ou “TC”), em atendimento ao disposto no 
artigo 157, §4º da Lei nº 6.404 de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), à 
Resolução CVM nº 44 de 23 de agosto de 2021 e ao Regulamento de Listagem 
do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, comunica aos seus 
acionistas e ao mercado em geral que adquiriu, nesta data (“Data de 
Fechamento”), a totalidade das quotas representativas do capital social da 
Abalustre – Tecnologia para Investimentos Ltda. (“Abalustre”), nos termos do 
Contrato de Outorga de Opção de Compra de Quotas e Outras Avenças 
(“Contrato”), celebrado entre a Companhia e os quotistas da Abalustre 
(“Transação”).  
 
A Abalustre é uma empresa que oferece plataformas para integração de fontes 
de dados, permitindo que instituições adotem ou se integrem facilmente à outras 
organizações de ecossistemas de investimento e bolsas. Fornece também um 
aplicativo baseado em nuvem rápido, confiável e pronto para usar, permitindo 
que seus clientes comecem a trabalhar com as mais modernas soluções em 
tecnologia de investimento.  
 
A aquisição da Abalustre marca a estreia do TC no segmento B2B, com um 
conceito API-first, buscando trazer o que há de mais moderno em termos de 
tecnologia para o investidor institucional, bancos, fintechs, instituições de ensino, 
assessores de investimentos, dentre outros. 
 
O valor total da Transação será ajustado de acordo com as variações da cotação 
das ações da Companhia, até o quarto aniversário da Transação, dentre outras 
condições usuais de mercado. Considerando a atual cotação da Companhia, a 
Transação alcançaria o valor aproximado de R$ 6,7 milhões. 
 
A Transação foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia na 
data 08 de setembro de 2021, nos termos do artigo 28, inciso (xv) do Estatuto 
Social da Companhia. Os limites previstos nos incisos I e II do artigo 256 da Lei 
das S.A. não foram alcançados na Transação. 
 

São Paulo, 09 de setembro de 2021. 
 

Pedro Medeiros Machado 
Diretor de Relações com Investidores 

 


