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FATO RELEVANTE
São Paulo, 06 de maio de 2019 - Nos termos do artigo 2º. da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada posteriormente, a T4F
Entretenimento S.A. (“Companhia”) (B3: SHOW3), maior empresa de entretenimento ao vivo
da América do Sul, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nos termos de
decisão judicial proferida pela Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital
Federal, tribunal de segunda instância do Poder Judiciário da República Argentina, a Companhia foi
condenada solidariamente com as suas controladas T4F Inversiones S.A., Ticketek Argentina S.A. e
T4F Entretenimientos Argentina S.A. a pagar a LRPG Mandataria y Fiduciaria S.A. a quantia de US$
3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil dólares dos Estados Unidos da América), quantia esta
a ser acrescida de juros de mora a serem calculados desde 13 de junho de 2007 até seu efetivo
pagamento, nos autos de ação movida contra a Companhia e suas controladas por LRPG
MANDATÁRIA Y FIDUCIÁRIA S.A. em decorrência de discussão de contrato de compra e venda de
participação acionária celebrado em 14 de maio de 2007.
Em primeira instância a Companhia havia sido condenada ao pagamento de aproximadamente
US$1,2 milhões, e não havia feito provisão considerando a possibilidade de reversão em favor da
Companhia, conforme opinião, à época, dos advogados que patrocinam a causa. Entretanto, a
mencionada decisão de segunda instância foi contra a Companhia, o que elevou significativamente
o montante da condenação.
À luz de tal decisão de segunda instância, e com base na revisão do caso pelos advogados que
patrocinam sua defesa neste processo, a Companhia alterou o prognóstico desta ação judicial para
perda provável, e, por consequência deste novo prognóstico, provisionará o montante integral da
possível perda decorrente desta ação, calculada em cerca de US$8,8 milhões.
O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para eventuais esclarecimentos
através dos contatos ri@t4f.com.br ou +55 (11) 3576-1200.
Fernando Luiz Alterio
Diretor Presidente, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Sobre a T4F Entretenimento S.A. ("Time for Fun"):
A Time for Fun (B3: SHOW3) é a empresa líder no mercado de entretenimento ao vivo na América do Sul. A Companhia
promove produções de espetáculos ao vivo de ícones da música nacional e internacional, artes performáticas e de
entretenimento familiar, peças teatrais, exposições culturais e eventos esportivos, atuando com um modelo de negócios
verticalizado e integrado. A Companhia também opera cinco das mais importantes casas de espetáculos na América do Sul,
sendo quatro no Brasil e uma na Argentina.

