PADTEC HOLDING S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME n° 02.365.069/0001-44

FATO RELEVANTE

PADTEC ANUNCIA CONTRATAÇÃO DE FORMADOR DE MERCADO
Campinas, SP, 08 de abril de 2022 - A PADTEC HOLDING S.A. (“Padtec” ou “Companhia”, B3:
PDTC3) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que contratou o BTG Pactual
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o nº
43.815.158/0001-22 e com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3477, 14º andar/parte,
São Paulo, SP) (“BTG Pactual”) para exercer a função de Formador de Mercado de suas ações
ordinárias código de negociação PDTC3 no âmbito da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”),
nos termos da Instrução CVM n˚ 384/03, do Regulamento do Formador de Mercado da B3, do
Regulamento de Operações da B3, e das demais normas e regulamentos aplicáveis.
O objetivo da contratação dos serviços de Formador de Mercado é fomentar a liquidez das
ações ordinárias de emissão da Companhia. O BTG Pactual iniciará as suas atividades a partir
de 11 de abril de 2022, inclusive, e atuará pelo período de 12 (doze) meses, podendo tal prazo
ser prorrogado. O contrato celebrado entre a Companhia e o BTG Pactual pode ser resilido
e/ou rescindido a qualquer tempo e sem qualquer ônus por qualquer das partes.
Por fim, a Companhia informa a existência de 34.893.806 (trinta e quatro milhões, oitocentas e
noventa e três mil, oitocentas e seis) ações ordinárias PDTC3 em circulação no mercado, de
acordo com a definição do art. 8, §3˚, I da Instrução CVM n˚ 567/15 e que não foram
celebrados outros acordos ou contratos entre a Padtec e o BTG Pactual, regulando o exercício
do direito de voto ou de aquisição e alienação de valores mobiliários de emissão da
Companhia.
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Sobre a Padtec (www.padtec.com)
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.

