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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 ações representativas do capital social da RIWeb 
S.A. (“RIWeb”), sociedade resultante da cisão parcial do Grupo Comunique-se 
S.A., nos termos do Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças 
(“Contrato”), celebrado entre a Companhia e os acionistas da RIWeb 
(“Transação”).  
 
Fundada em 2009, a RIWeb é reconhecida pela excelência no atendimento e por 
reunir todas as atividades de comunicação do dia a dia do profissional de 
Relações com Investidores no Workr, plataforma mantida na nuvem que permite, 
entre outros recursos, o gerenciamento de sites, organização de contatos, 
disparos de e-mails, produção de webcasts e administração da base acionária. 
 
Atualmente, a RIWeb conta com 76 companhias abertas como clientes na sua 
base, além de companhias de capital fechado e fundos de investimentos. Nos 
últimos doze meses encerrados em abril de 2021, a RIWeb atingiu faturamento 
bruto de aproximadamente R$ 4 milhões.  
 
Com a aquisição, o TC pretende transformar as relações com investidores, 
agregando ao mercado muito mais tecnologia e conteúdo multimídia, apoiados 
em modernas estratégias de interface do usuário/user interface (UI) e 
experiência do usuário/user experience (UX). As ferramentas e os serviços da 
RIWeb, acrescidos da expertise e infraestrutura do TC, proporcionarão aos 
profissionais de RI a possibilidade de estarem realmente muito mais próximos 
de todo e qualquer tipo de investidor. Eles poderão utilizar para suas 
comunicações, além de seus próprios sites, a plataforma do TC, que hoje conta 
com mais de meio milhão de investidores cadastrados. 
 
O preço de aquisição da totalidade das ações que compõem o capital social da 
RIWeb é de R$6.500.000,00, sujeitos a ajustes comuns a esse tipo de operação, 
a ser pago pela Companhia aos atuais acionistas da RIWeb, da seguinte forma: 
(i) R$5 milhões, pagos na Data de Fechamento da Transação; e (ii) até R$1,5 
milhão, em até 12 meses após a Data de Fechamento da Transação, mediante o 
cumprimento de determinadas condições previstas no Contrato. Os valores 



 

acordados estão sujeitos a ajustes usuais neste tipo de operação. Como 
resultado da Aquisição, a RIWeb passará a ser detida exclusivamente pela 
Companhia. 
 
A Transação foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia nesta 
data, nos termos do artigo 28, inciso (xv) do Estatuto Social da Companhia, não 
tendo sido verificadas as hipóteses previstas no artigo 256 da Lei das S.A.  
 

São Paulo, 16 de setembro de 2021. 
 

Pedro Medeiros Machado 
Diretor de Relações com Investidores 

 


