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FATO RELEVANTE

A ALLIED TECNOLOGIA S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo
157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por
Ações”), e na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de
2021, vem, em continuidade ao Fato Relevante divulgado no dia 16 de setembro de 2021, informar
aos seus acionistas e ao mercado em geral que decidiu suspender os estudos a respeito da
realização de oferta pública subsequente de distribuição primária e secundária de ações ordinárias
de sua emissão, com esforços restritos de colocação, que seria realizada no Brasil, nos termos da
legislação e regulamentação aplicáveis, e com esforços de colocação no exterior (“Potencial Oferta”).
A Potencial Oferta, quando anunciada, se inseria no objetivo da Companhia e de seu acionista
controlador, a Advent International, de aumentar a liquidez das ações de emissão da Companhia no
mercado secundário. No entanto, a deterioração das condições de mercado e o aumento da
volatilidade fizeram com que esses planos fossem adiados por tempo indeterminado.
Este Fato Relevante possui caráter meramente informativo, nos termos da legislação em vigor, e
não deve, em qualquer circunstância, ser interpretado como, nem constituir, recomendação de
investimento, tampouco anúncio de oferta pública de quaisquer valores mobiliários de emissão da
Companhia, no Brasil, nos Estados Unidos da América ou em qualquer outra jurisdição.
A Companhia manterá o mercado informado, em linha com as melhores práticas de governança
corporativa e nos termos da regulamentação aplicável, a respeito de quaisquer desdobramentos
referentes à realização de ofertas públicas de distribuição de ações, por meio de seus canais
habituais de divulgação de informações periódicas e eventuais, quais sejam, o site da CVM
(www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br) e da própria Companhia (https://ri.alliedbrasil.com.br/).
São Paulo, 6 de outubro de 2021.
Luís Gustavo Ferraz Antunes

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
ALLIED TECNOLOGIA S.A. (“Company”), pursuant to Section 157, §4° of Law No. 6,404, dated
December 15, 1976, as amended, and the Brazilian Securities Commission (Comissão de Valores
Mobiliários) (“CVM”) Rule 44, dated August 23, 2021, as amended, and in addition to the information
disclosed in the material fact published on September 16, 2021, hereby informs its shareholders and
the market in general that the Company has decided to suspend its evaluation of a potential primary
and secondary follow-on public offering of common shares, with restricted placement efforts in Brazil,
in accordance with applicable laws and regulations, and with placement efforts outside of Brazil (the
"Potential Offering").
The Potential Offering was initially disclosed as part of the objective of the Company and its controlling
shareholder, Advent International, to increase the liquidity of the Company’s shares in the secondary
market. However, the deteriorating market conditions and increased volatility have caused these
plans to be postponed indefinitely.
This material fact and the information contained herein (i) shall not, under any circumstances, be
construed as, nor constitute, an investment recommendation, an offer to sell or the solicitation of an
offer to purchase any of the Company’s securities, in the United States, Brazil or any other jurisdiction;
and (ii) is not intended to be published or distributed, directly or indirectly, in the United States or in
any other jurisdiction and is for informational purposes only. The distribution of announcements and
the offer and sale of securities in certain jurisdictions may be prohibited by law.
The Company will keep the market informed, pursuant to best corporate governance practices and
applicable regulations, of any relevant updates regarding public offerings for the distribution of shares
through the communication channels the Company regularly used for the disclosure of relevant
information, which can also be obtained on the CVM website (https://www.gov.br/cvm/pt-br), the B3
website (https://www.b3.com.br/pt_br/), and the Company’s website (https://ri.alliedbrasil.com.br/)
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