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NIRE 42.300.049.417
CVM n° 26050
FATO RELEVANTE
Unifique

Telecomunicações

S.A.

(“Companhia”),

em

atendimento

ao

disposto

no

parágrafo 4°, do artigo 157, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na
Resolução da Comissão de Valores Mobiliários n° 44, de 23 de agosto de 2021, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia aprovou, nesta data,
a realização da 2º (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie
quirografária, em série única (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente).
A Emissão será composta por 150.000 (cento e cinquenta mil) Debêntures, com valor nominal unitário
de R$1.000,00 (um mil reais), perfazendo o valor total da Emissão de R$150.000.000,00 (cento e
cinquenta milhões de reais), na data de emissão. As Debêntures terão vencimento em 15 de maio de
2029.
As Debêntures serão objeto de oferta pública, com esforços restritos de colocação, nos termos da Lei nº
6.385/1976, conforme alterada, da Instrução da CVM nº 476/09, conforme alterada (“Instrução CVM
476”) e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”), e serão destinadas
exclusivamente a investidores profissionais, conforme definidos no artigo 11 da Resolução da CVM nº
30/21.
Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado incidirão juros remuneratórios equivalentes a 6,57% (seis
inteiros e noventacinquenta e seissete centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e
dois) Dias Úteis (“Remuneração”). A Remuneração das Debêntures será incidente sobre o Valor Nominal
Atualizado das Debêntures, desde a primeira Data de Integralização ou da Data de Pagamento da
Remuneração (conforme definido abaixo) imediatamente anterior, conforme o caso, até a Data de
Pagamento dos Juros Remuneratórios subsequente
Nos termos do artigo 2°, parágrafo 1°, da Lei 12.431, bem como do Decreto 8.874, da Resolução CMN
3.947, da Resolução CMN 4.751 e da Portaria, os recursos líquidos captados por meio da Emissão serão
destinados exclusivamente para pagamentos futuros ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas
incorridos em prazo de até 24 (vinte e quatro) meses que antecedem a data de envio do comunicado de
encerramento da Oferta à CVM relacionados à implantação de Projeto de Investimento, considerado
prioritário nos termos da Portaria.

A ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia que aprovou os termos e condições da
Oferta, conforme o disposto no artigo 59, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, está disponível no site da
Companhia (https://ri.unifique.com.br/) e nos sites da CVM (https://www.gov.br/cvm/pt-br) e da B3
(www.b3.com.br).
Este fato relevante tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da regulamentação
em vigor e não constitui nem deve ser interpretado como qualquer esforço de venda das
Debêntures.
Timbó-SC, 10 de maio de 2022.
José Wilson de Souza Junior
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
Unifique Telecomunicações S.A. (“Company”) per the terms of article 157, paragraph 4, of Law No.
6,404 of December 15th 1976, as amended ("Brazilian Corporate Law"), under the terms and for the
purposes of CVM Instruction 358, of January 3, 2002, as amended, hereby inform its shareholders and
the market in general that the Company's Board of Directors approved, on this date, the execution of
the 2nd (second) issue of simple debentures, not convertible into shares, unsecured, in a single series
("Issue" and "Debentures", respectively).
The Issuance will consist of 150,000 (one hundred and fifty thousand) Debentures, with a unit par value
of R$1,000.00 (one thousand reais), totaling the Issuance amount of R$150,000,000.00 (one hundred
and fifty million reais), on the issue date. The Debentures will mature on May 15, 2029.
The Debentures will be publicly offered, with restricted placement efforts, pursuant to Law 6,385/1976,
as amended, CVM Instruction 476/09, as amended ("CVM Instruction 476") and other applicable legal
and regulatory provisions ("Offering"), and will be targeted exclusively at professional investors, as
defined in article 11 of CVM Resolution 30/21.
The Updated Unit Par Value will bear interest equivalent to 6.57% (six integers and ninety-nine hundred
and seventy-seven hundredths percent) per year, based on 252 (two hundred and fifty-two) Business
Days ("Remuneration"). The Remuneration of the Debentures shall be levied on the Updated Par Value
of the Debentures, since the first Payment Date or Remuneration Payment Date (as defined below)
immediately preceding, as the case may be, until the subsequent Remuneration Interest Payment Date
Pursuant to article 2, paragraph 1, of Law 12,431, as well as Decree 8,874, CMN Resolution 3,947, CMN
Resolution 4,751 and the Ordinance, the net funds raised through the Issue shall be destined exclusively
for future payments or reimbursement of expenses, expenditures or debts incurred within a period of up
to twenty-four (24) months prior to the date of sending of the notice of closing of the closure of the
Offering to the CVM related to the implementation of an Investment Project, considered a priority under
the terms of the Ordinance.
The minutes of the Company's Board of Directors Meeting that approved the terms and conditions of the
Offer, as provided for in article 59, paragraph 1, of Law 6,404/76, are available on the Company's website
(https://ri.unifique.com.br/) and on the CVM (https://www.gov.br/cvm/pt-br) and B3 (www.b3.com.br)
websites.
This material fact is exclusively informative in nature, under the terms of the regulations in
force, and does not constitute nor should be interpreted as any effort to sell the Debentures.

Timbó-SC, May 10, 2022.
José Wilson de Souza Junior
Chief Financial and Investor Relations Officer

