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FATO RELEVANTE
Padtec apresenta informações adicionais sobre atraso na divulgação dos
resultados do 1T21
Campinas/SP, 24 de junho de 2021 - PADTEC HOLDING S.A. (B3: PDTC3) (“Companhia”),
em atendimento às disposições das Instruções da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
n° 358/02 e n° 480/09, conforme alteradas, e em complemento ao Comunicado ao Mercado
divulgado no dia 17 de maio de 2021, informa a seus acionistas e ao mercado em geral o que
segue.
Em 23 de junho, a Companhia rescindiu o contrato que havia celebrado com a Deloitte Touche
Tohmatsu

Auditores

Independentes

(“Deloitte”)

para

realização

de

sua

auditoria

independente para o exercício de 2021, com o início de atividades a partir da revisão do ITR
1T21.
Tal decisão fundamenta-se no fato de que não foi possível a conciliação de entendimentos
entre a Companha e a Deloitte, devido a incompatibilidade no julgamento de questões
técnicas, o que motivou o atraso de mais de 30 (trinta) dias, até a presente data, na
divulgação ao mercado do ITR 1T21. A Companhia reitera que apresentou todas as
informações e cálculos solicitados, participou de inúmeros debates com a equipe da auditoria
independente e, ainda assim, a Deloitte informou não poder expressar sua opinião de
auditoria sobre o período em questão.
Todos os temas abordados pela Deloitte são relativos a ocorrências registradas em trimestres
passados, tendo sido debatidos, auditados e aprovados pela Grant Thornton Auditores
Independentes (“Grant Thornton”), empresa que foi responsável pela auditoria independente
da Companhia e de sua controlada integral Padtec S.A. entre os anos de 2016 a 2020.
No intuito de manter o mercado informado a respeito do desempenho financeiro da
Companhia e promover a maior transparência possível para com as informações enquanto
não realiza a divulgação do ITR 1T21, a Companhia entendeu ser pertinente apresentar ao
mercado indicadores financeiros selecionados preliminares para o 1T21, não auditados nem
revisados por auditores independentes. Os valores para EBITDA Ajustado indicados na tabela
correspondem ao lucro líquido, acrescido do imposto de renda e contribuição social, das
despesas de depreciação e amortização e do resultado financeiro, tendo sido descontados os
efeitos não recorrentes da venda da unidade de negócio Sistemas Submarinos realizada em
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2019, da venda de participação societária remanescente na Batanga (empresa que foi
investida da então Ideiasnet) e o valor relativo a créditos tributários habilitados para
compensação, resultantes de decisão favorável definitiva em processo acerca da exclusão do
ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins.

* Informações combinadas para o ano 2020, considerando a Padtec S.A. como sendo sua subsidiária integral desde janeiro de 2020.

A Companhia envidará todos os esforços para contratar um novo auditor independente para
o exercício de 2021 o mais brevemente possível, com início de trabalhos a partir da revisão
do ITR 1T21 e tão logo esta contratação seja realizada, informará ao mercado. Mais uma vez,
a Padtec Holding lamenta pelo involuntário incômodo causado aos seus acionistas, demais
participantes do mercado de capitais e outros stakeholders.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre quaisquer
desdobramentos ou deliberações a este respeito, por meio de seus canais habituais de
divulgação de informações periódicas e eventuais, que também podem ser obtidas por meio
do site da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da
própria Companhia (www.padtec.com.br/investor/padtec-holding/), respeitadas as restrições
constantes das normas da CVM e da legislação aplicável.

Renato Jordão da Silva
Diretor de Relações com Investidores
Padtec Holding S.A.
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