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FATO RELEVANTE 

 

 

Padtec Holding S.A. apresenta alterações estatutárias e de governança após a 

incorporação de ações da Padtec S.A. 
 

 

PADTEC HOLDING S.A. (B3: PDTC3) (“Padtec Holding” ou “Companhia”), em 

cumprimento às disposições da Instrução CVM nº 358/2002, conforme alterada, informa 

a seus acionistas e ao mercado em geral a conclusão da última etapa da operação de 

incorporação de ações de emissão da Padtec S.A. (“Padtec”) pela Companhia.  

 

Em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) realizada na presente data foi aprovada a 

alteração da denominação social da Companhia para Padtec Holding S.A. e a mudança de 

sua sede, que passa a funcionar no endereço da Padtec em Campinas, São Paulo. O nome 

de pregão da Companhia na B3 foi alterado para “PADTEC” e o código de negociação das 

ações para “PDTC3”. A partir de hoje, a Companhia usará a marca “Padtec” e fará suas 

divulgações através do website www.padtec.com.br.  

 

Dentre as demais alterações estatutárias e de governança aprovadas nesta AGE, 

destacam-se: 

 

 a alteração no objeto social da Companhia, passando a refletir seu novo papel de 

holding dedicada ao investimento na Padtec; 

 

 a aprovação da adoção de medidas pela Companhia visando à sua migração ao 

segmento Novo Mercado da B3 no prazo de até 1 (um) ano contado da data desta 

AGE; 

 

 a aprovação de duas novas políticas corporativas: Política de Remuneração e 

Política para Transações com Partes Relacionadas; 

 

 a eleição de novos membros para o Conselho de Administração em substituição à 

totalidade dos membros anteriores, que passou a funcionar com 5 (cinco) 

membros efetivos: os Srs. Antonio Carlos Valente da Silva, Carlos Raimar 

Schoeninger, Christiane Almeida Edington, Sami Amine Haddad e Sebastião Sahão 

Junior. Desses novos Conselheiros, 3 (três) membros preenchem os critérios de 

independência previstos no regulamento do Novo Mercado da B3; e 
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 conforme pedido formulado pelo acionista Fundação CPQD – Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento em Telecomunicações, a instalação do Conselho Fiscal, com a 

eleição dos Srs. Eduardo da Gama Godoy, Gaspar Carreira Junior e Jaime Leonardo 

de Souza (membros titulares) e Vanderlei Dominguez da Rosa, Antonio Carlos de 

Azevedo Lobão e Eraldo Soares Peçanha (membros suplentes) para compô-lo. 

 

Também na data de hoje, o Conselho de Administração se reuniu e elegeu a nova diretoria 

da Companhia, que passa a ser composta pelos mesmos diretores da Padtec, os Srs.: 

 

 Argemiro Oliveira Sousa Filho - Diretor de Negócios e Diretor Presidente Interino 

 Renato Jordão da Silva - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores  

 Roberto Yoshihiro Nakamura - Diretor de Tecnologia 

 

Ainda foram deliberados nesta Reunião do Conselho de Administração: 

 

 a eleição do Sr. Sebastião Sahão Junior como Presidente do Conselho de 

Administração; 

 

 a recomposição do Comitê de Remuneração, com a eleição dos seguintes membros 

para compô-lo: Srs. Antonio Carlos Valente da Silva, Sami Amine Haddad e 

Sebastião Sahão Junior; 

 

 a instalação do Comitê de Tecnologia, com a eleição dos seguintes membros para 

compô-lo: Carlos Raimar Schoeninger, Christiane Almeida Edington e Roberto 

Yoshihiro Nakamura; 

 

 a revisão no Código de Ética e Conduta da Companhia, adequando suas 

disposições às atividades desempenhadas pela Padtec; e 

 

 a revisão na Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de 

Valores Mobiliários da Companhia, que passa a divulgar seus atos e fatos 

relevantes no website do jornal Monitor Mercantil, 

www.monitormercantil.com.br. Adicionalmente, tal divulgação continuará sendo 

realizada nos websites da Comissão de Valores Mobiliários 

(http://www.cvm.gov.br), da B3 (http://www.b3.gov.br) e da Companhia 

(http://www.padtec.com.br). 

 

O Código de Ética e Conduta e as políticas corporativas mencionados neste fato relevante 

estão disponíveis nos websites da CVM, B3 e da Companhia. 

 

Por fim, a Companhia agradece aos Srs. Carlos Eduardo Reis da Matta, Bernardo Werther 

de Araújo e Chad Randall Hollingsworth pela atuação junto à Administração da 

Companhia ao longo dos últimos anos, assim como aos Srs. Alexandre Gunther 

Steinhauser e Sami Amine Haddad, sendo certo que o Sr. Sami deixa a presidência e a 

diretoria de Relações com Investidores da Companhia e passa a atuar apenas no Conselho 

http://www.monitormercantil.com.br/
http://www.cvm.gov.br/
http://www.b3.gov.br/
http://www.padtec.com.br/
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de Administração da Padtec Holding, tal qual já estava previsto no âmbito da 

incorporação de ações realizada. 

 

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2020. 

 

Renato Jordão da Silva 

Diretor de Relações com Investidores 

Padtec Holding S.A. 


