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AVISO AOS ACIONISTAS

ALLIED TECNOLOGIA S.A. (“Allied” ou “Companhia”) em atendimento ao disposto
no Artigo 30, XXXII, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 480, de 07
de dezembro 2009, conforme alterada e em vigor (“ICVM 480/09”), presta aos seus
acionistas e ao mercado em geral, as informações requeridas nos termos do Anexo
30-XXXII da ICVM 480/09, relacionadas ao aumento de capital social aprovado pelo
Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 22 de fevereiro
de 2021, nos limites do capital autorizado previsto no Artigo 6º do Estatuto Social da
Companhia.
(a)

Data da assembleia geral de acionistas em que o plano de opção foi
aprovado

O aumento de capital social decorre do exercício, por determinados beneficiários, de
suas respectivas opções de compra no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações
da Companhia, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia
realizada em 28 de setembro de 2018 (“Plano de Opção 2018”).
(b)

Número de ações emitidas de cada espécies e classe

No presente aumento de capital social, foi aprovada a emissão de 793.674
(setecentas e noventa e três mil, seiscentas e setenta e quatro) novas ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
(c)

Valor do aumento de capital e do novo capital social

O aumento de capital social decorrente do exercício, por determinados beneficiários,
de suas respectivas opções de compra no âmbito do Plano de Opção 2018 foi no
montante de R$ 8.862.556,98 (oito milhões, oitocentos e sessenta e dois mil,
quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos), de modo que o capital
social da Companhia passou de R$ 786.418.031,87 (setecentos e oitenta e seis
milhões, quatrocentos e dezoito mil, trinta e um reais e oitenta e sete centavos),
dividido em 79.621.635 (setenta e nove milhões, seiscentas e vinte e um mil,

seiscentas e trinta e cinco) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal para R$ 795.280.588,85 (setecentos e noventa e cinco milhões, duzentos e
oitenta mil, quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), dividido em
80.415.309 (oitenta milhões, quatrocentas e quinze mil, trezentas e nove) ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
(d)

Preço de emissão das novas ações

649.172 (seiscentas e quarenta e nove mil, cento e setenta e duas) ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal, decorrentes do exercício de 649.172
(seiscentas e quarenta e nove mil, cento e setenta e duas) opções do Primeiro
Programa de Opção de Compra de Ações, aprovado pelo Conselho de Administração
da Companhia em 28 de setembro de 2018 (“Primeiro Programa”), nos termos do
Plano de Opção 2018, pelo preço de emissão de R$ 11,1664952917 por ação.
144.502 (cento e quarenta e quatro mil, quinhentas e duas) ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal, decorrentes do exercício de 144.502
(cento e quarenta e quatro mil, quinhentas e duas) opções do Terceiro Programa de
Opção de Compra de Ações, aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia
em 13 de dezembro de 2019 (“Terceiro Programa”), nos termos do Plano de Opção
2018, pelo preço de emissão de R$ 11,1664952917 por ação.
(e)

Cotação de cada uma das espécies e classes de ações do emissor
nos mercados em que são negociadas

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui valores mobiliários
admitidos à negociação.
(f)

Percentual de diluição potencial resultante da emissão

O percentual de diluição do aumento de capital ora aprovado 0,9869687872%.

Adicionalmente, a Companhia informa que não são aplicáveis as disposições previstas
nos Artigos 1º, 2º, 3º, 4ºdo Anexo 30-XXXII da ICVM 480/09, tendo em vista que o
aumento de capital aprovado decorre unicamente do exercício de direito previsto no
Plano de Opção.
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