ALLIED TECNOLOGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 20.247.322/0001-47
NIRE 35.300.465.369
Código CVM n°. 02533-0

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 29 de junho 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, aprovado em 29 de dezembro de 2014 e rerratificado na Assembleia Geral da
Companhia realizada em 31 de março de 2016 (“Plano 2014”) e do Plano de Opção
de Compra de Ações, aprovado pela Companhia em Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 28 de setembro de 2018 (“Plano 2018” e, em conjunto com o Plano
2014, os “Planos”).
(b)

Número de ações emitidas de cada espécies e classe

No presente aumento de capital social, foi aprovada a emissão de 800.676
(oitocentas mil, seiscentas e setenta e seis) novas ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal.
As ações ora emitidas terão direitos e prerrogativas idênticos às ações ordinárias já
emitidas da Companhia, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital
que vierem a ser aprovados no exercício.
(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 dos Planos foi no montante total de
R$ 13.279.080,37 (treze milhões, duzentos e setenta e nove mil, oitenta reais e
trinta e sete centavos), de modo que o capital social da Companhia passou de

R$984.821.846,75 (novecentos e oitenta e quatro milhões, oitocentos e vinte um
mil, oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos), dividido em
90.973.209 (noventa milhões, novecentas e setenta e três mil e duzentas e nove)
ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R$
998.100.927,12 (novecentos e noventa e oito milhões, cem mil, novecentos e vinte
e sete reais e doze centavos), dividido em 91.773.885 (noventa e um milhões,
setecentas e setenta e três mil, oitocentas e oitenta e cinco) ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal.
(d)

Preço de emissão das novas ações

As 394.624 (trezentas e noventa e quatro mil, seiscentas e vinte e quatro) ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, decorrentes do exercício de
394.624 (trezentas e noventa e quatro mil, seiscentas e vinte e quatro) opções do
Plano 2014, foram emitidas pelo preço de emissão de R$ 21,57286679 por ação.
As 20.719 (vinte mil, setecentas e dezenove) ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal, decorrentes do exercício de 20.719 (vinte mil,
setecentas e dezenove) opções Plano 2014, foram emitidas pelo preço de emissão
de R$ 27,10109704 por ação.
As 385.333 (trezentas e oitenta e cinco mil, trezentas e trinta e três) ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, decorrentes do exercício de
385.333 (trezentas e oitenta e cinco mil, trezentas e trinta e três) opções do Plano
2018, foram emitidas pelo preço de emissão de R$ 10,91108667 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 os valores mobiliários da Companhia foram
admitidos à negociação há menos de 90 (noventa) dias.
(f)

Percentual de diluição potencial resultante da emissão

O percentual de diluição do aumento de capital ora aprovado 0,87244426887%.

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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