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FATO RELEVANTE

A ALLIED TECNOLOGIA S.A. (“Companhia” ou “Allied”) (B3: ALLD3), em
cumprimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e
ao mercado em geral que, nos termos da Instrução CVM nº 384, de 17 de março de
2003, rescindiu o contrato celebrado com o BTG Pactual Corretora de Títulos e
Valores Mobiliários S.A. (“Formador de Mercado”) para exercer a função de formador
de mercado de suas ações ordinárias no âmbito da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
A Companhia comunica que 30.504.979 ações ordinárias de sua emissão encontramse em circulação no mercado e que não celebrou qualquer contrato regulando o
exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão
da Companhia com o Formador de Mercado.
As atividades do Formador de Mercado se encerrarão no dia 20 de dezembro de 2021.
A Companhia informa, ainda, que até a presente data, não celebrou qualquer
contrato e não tem planos para contratar outra instituição para atuar como seu
formador de mercado na B3 S.A.– Brasil, Bolsa, Balcão.

São Paulo/SP, 25 de novembro de 2021

Luis Gustavo Ferraz Antunes
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT

ALLIED TECNOLOGIA S.A. (“Allied” or “Company”) (B3: ALLD3), in compliance with
CVM Instruction 358 of January 3, 2002, as amended, dated as of January 03, 2002,
as amended, informs that, according to the provisions of Instruction CVM No. 384,
of March 17, 2003, it has terminated the agreement signed with BTG Pactual
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Market Maker”) to perform the
activities of market maker of its common shares within the sphere of B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão.
The Company informs that 30,504,979 of its issued common shares are outstanding
in the market and that it has not entered into any contract to regulate the exercise
of its voting right or the purchase and sale of securities of its issue with the Market
Maker. The Market Maker activities shall terminate on December 20th 2021.
The Company further informs that, until the date hereof, has not signed any
agreement and has no intention to hire other institution to act as its Market Maker at
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

São Paulo/SP, November 25, 2021.

Luis Gustavo Ferraz Antunes
Investor Relations Officer

