
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Fato relevante 

O TC Traders Club S.A. (“Companhia” ou “TC”), em atendimento ao disposto no § 4º do artigo 

157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Resolução CVM nº 

44, de 23 de agosto de 2021, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que o 

Conselho de Administração aprovou (i) a convocação de Assembleia Geral Extraordinária 

(“AGE”) para deliberar acerca da celebração de contratos de troca de resultados de fluxos 

financeiros futuros com liquidação exclusivamente financeira (“Total Return Swaps”), junto ao 

Banco Modal, tendo por referência até 8.515.701 ações de emissão da Companhia 

(“Contratos de TRS”); e (ii) a alienação, em operações privadas a preços de mercado, de até a 

totalidade das ações de emissão da Companhia atualmente mantidas em tesouraria (i.e., até 

1.989.200 ações ordinárias, representativas de aproximadamente 2,34% das ações em 

circulação da Companhia, tendo em vista que a quantidade de ações em circulação da 

Companhia é de 85.157.011 ações), para fins do artigo 10 da Resolução CVM n.º 77, de 29 de 

março de 2022 (“Operações de Alienação”).  

A liquidação dos Contratos de TRS e das Operações de Alienação poderá ocorrer no prazo 

máximo de 18 (dezoito) meses contados de sua aprovação – ou seja, até, no máximo, (i) 16 

de dezembro de 2023 (inclusive), no caso dos Contratos TRS, e (ii) 16 de novembro de 2023 

(inclusive), no caso das Operações de Alienação. 

Informações adicionais sobre os Contratos de TRS e sobre as Operações de Alienação 

encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia e nos websites da CVM 

(www.cvm.gov.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da Companhia 

(https://ri.tc.com.br/pt-BR), em conformidade com as disposições da Resolução CVM n.º 77, 

de 29 de março de 2022, e da Resolução CVM n.º 81, de 29 de março de 2022. 

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados sobre 

eventuais desdobramentos acerca deste Fato Relevante. 
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