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COMUNICADO AO MERCADO
A ALLIED TECNOLOGIA S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo
157, parágrafo 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei
das Sociedades por Ações”), na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº
358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e na Instrução da CVM nº 476, de 16
de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), em continuidade aos
fatos relevantes divulgados pela Companhia em 25 de março de 2021 e 08 de abril de
2021 e ao comunicado ao mercado divulgado em 08 de abril de 2021 (“Documentos da
Oferta”), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, no âmbito da
oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e
sem valor nominal, de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de
quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), com esforços restritos de colocação, nos termos
da Instrução CVM 476 (“Oferta Restrita”) e nos termos do artigo 5º-B da Instrução da
CVM 476, a quantidade de Ações inicialmente ofertada, foi acrescida de um lote
suplementar em percentual equivalente a 4,66% do total das Ações inicialmente
ofertadas, ou seja, 488.620 ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas
condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações
Suplementares”), em razão do exercício parcial da Opção de Ações Suplementares
(conforme definido nos Documentos da Oferta), destinadas, exclusivamente, às
atividades de estabilização do preço das ações ordinárias de emissão da Companhia.
Neste sentido, o resultado final da Oferta consistiu na distribuição total de 10.964.824
Ações, sendo (i) 10.488.620 novas ações ordinárias de emissão da Companhia
(considerando as Ações Suplementares, conforme definido nos Documentos da Oferta);
e (ii) 476.204 ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos
Acionistas Vendedores ofertadas a um preço por Ação de R$ 18,00, conforme aprovado
em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada no dia 08 de abril de
2021, totalizando um volume de R$ 197.366.832,00.
Informações adicionais poderão ser obtidas no Departamento de Relações com
Investidores da Companhia, na Av. das Nações Unidas, 12.995, 22º andar, Brooklin, CEP
04578-911, São Paulo/SP, ou no website da Companhia (https://ri.alliedbrasil.com.br).
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Este Comunicado ao Mercado tem caráter meramente informativo e não deve, em
nenhuma circunstância, ser interpretado como recomendação de investimento,
tampouco como uma oferta para aquisição de quaisquer valores mobiliários da
Companhia.
Jundiaí/SP, 11 de maio de 2021.

Luís Gustavo Ferraz Antunes
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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