
 

  

 

ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. 

Companhia Aberta 

CNPJ/MF nº 00.359.742/0001-08 

 

FATO RELEVANTE 

 

A ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Atom” e ou 

“Companhia”), vêm a público informar em complemento ao fato relevante da data de 

21/11/2017, no qual demarcou para a companhia os primeiros passos de consolidação 

de uma fintech disruptiva, inovadora e de grande geração de valor, nos termos da 

Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358/02, conforme alterada, o que 

segue: 

 

 

(i) Foi aprovada na data de 14/12/2017 o nome empresarial da companhia, Takion 

Technology S.A, o qual será também o nome da criptomoeda (token virtual) a 

ser emitido pela companhia, “Takion” (ou takioncoin). 

 

(ii) A companhia atuará em duas frentes de negócios: 

a. Emissão de criptomoedas (tokens virtuais) próprios ou de projetos de 

terceiros; 

b. Atuação no mercado de meio de pagamentos; 

 

(iii) Dessa forma, no que diz respeito às etapas iniciais do projeto, temos: 

a. Constituição da TAKION TECHNOLOGY S.A. - concluída; 

b. Escolha da blockchain – em fase final; 

c. Emissão de 20.898.994 unidades de “takions” (tokens virtuais) – em 

andamento; 

 

(iv) Para um segundo momento a companhia estuda as seguintes possibilidades: 

a. ICO (Initial Coin Offering) das takions (token virtual); 

b. SPIN-OFF das “takions”(token virtual) – distribuição das moedas 

para os acionistas da Atom; 



 

  

c. SPIN-OFF da Takion Tech – distribuição das ações da Takion para os 

acionistas da Atom, ICO das criptomoedas (token virtual); 

d. IPO (Initial Public Offering) da Takion Technology S.A. gerando uma 

nova companhia listada, a TAKI3, e ICO das criptomoedas (token 

virtual); 

Mais detalhes a respeito dessas possibilidades podem ser consultados no Anexo I deste 

documento. 

Todas as possibilidades apresentadas estão sendo estudas com os 

agentes de mercado e órgãos reguladores e tão logo seja decidido o 

modelo voltaremos a manter o mercado informado. 

 

(v) Ademais, o planejamento compreende o desenvolvimento de um meio de 

pagamento inovador, que possibilitará o recebimento de criptomoedas além das 

moedas já praticadas. Esse sistema será a porta de entrada de clientes e lojistas 

nessa nova tecnologia. 

 

(vi) Com a operação pretendida, buscam-se os seguintes benefícios: 

 

a. Criar a primeira companhia emissora de criptomoeda (token virtual) 

listada no mercado financeiro; 

b. Criar condições para que um ativo virtual possa finalmente circular 

dentro do sistema financeiro; e 

c. Criar condições inovadoras quanto a sistemas de pagamentos e 

controles. 

 

Reforçamos nosso compromisso com a transparência e respeito aos acionistas e ao 

mercado em geral, e continuaremos atualizando e comunicando todos os passos de 

implementação da nova empresa. 

 

Sorocaba, 22 de dezembro de 2017. 

 

___________________________________________ 

Ana Carolina Paifer 

Diretora de Relações com Investidores 



 

  

ANEXO 1 

 

 

 

 



 

  

 

 

 


