PADTEC HOLDING S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME n° 02.365.069/0001-44
NIRE 3530055967-3 | Código CVM n° 01841-4
FATO RELEVANTE
Padtec anuncia deliberações dos seus acionistas em AGEO
PADTEC HOLDING S.A. (B3: PDTC3) (“Companhia”), em cumprimento às disposições da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 358/2002, conforme alterada,
informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que em Assembleia Geral Extraordinária
e Ordinária (“AGEO”) realizada na presente data, dentre outras deliberações, foi aprovada a
submissão, à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), do pedido de migração da Companhia
para o segmento de listagem denominado Novo Mercado, considerado o padrão máximo de
governança corporativa existente no mercado de capitais brasileiro. Adicionalmente, foi
aprovada a realização da oferta pública de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos
termos da Instrução da CVM n° 476/2009.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados a respeito dos
desdobramentos desses assuntos.
A ata da AGEO, assim como as versões aprovadas e vigentes a partir de hoje do Estatuto
Social, da Política para Transações com Partes Relacionadas e da Política de Remuneração da
Companhia estão disponíveis nos websites da Padtec (www.padtec.com.br/investor/padtecholding/), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br).

Campinas, SP, 31 de março de 2021
Renato Jordão da Silva
Diretor de Relações com Investidores

Sobre a Padtec (www.padtec.com.br)
A Padtec é uma fornecedora global de soluções de última geração para transmissão óptica, flexíveis e de alta capacidade, baseadas
na tecnologia DWDM. Referência em sistemas para transporte óptico, a Padtec oferece um extenso portfólio de produtos para acesso
corporativo, DCI, redes metropolitanas e redes multi-terabit de longa distância, que atende às demandas fim a fim – em transmissão,
amplificação óptica e proteção de rotas – de grandes operadoras, integradores, carrier of carriers, utilities e provedores de serviços.
A unidade de serviços da Padtec, hoje com mais de 40 pontos de presença na América Latina, atua na implantação, operação e
manutenção de sistemas e no gerenciamento de redes ópticas. Resultado de uma forte vocação para pesquisa e desenvolvimento, a
tecnologia pioneira da Padtec percorre grandes distâncias e desafia limites para conectar o mundo de forma inteligente.
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