
 

 
PÚBLICO 

BOA VISTA SERVIÇOS S.A.  

Companhia Aberta  

CNPJ/ME n° 11.725.176/0001-27 

NIRE 35.300.377.605  

 

FATO RELEVANTE 

 

A Boa Vista Serviços S.A. (B3: BOAS3; “Companhia”), em cumprimento ao disposto no art. 157, 

§4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”) e na Resolução CVM n° 44/2021, informa 

aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia, em 

reunião realizada no dia 24 de fevereiro de 2022, aprovou o programa de recompra de ações de 

emissão da Companhia, nos termos da Instrução CVM n° 567/2015 (“Instrução CVM 567”), com 

as seguintes características (“Programa de Recompra de Ações”): 

 

Objetivo: aquisição, pela Companhia, de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor 

nominal de sua emissão (“Ações”), para manutenção em tesouraria e posterior entrega a 

determinados e administradores e funcionários da Companhia, no âmbito do Plano de Outorga de 

Ações Restritas vigente da Companhia, aprovado na assembleia geral extraordinária realizada em 

10 de dezembro de 2019. 

 

Duração do Programa de Recompra: o Programa de Recompra de Ações entrou em vigor no dia 

24 de fevereiro de 2022 e terá duração até 24 de agosto de 2023. 

 

Quantidade de ações a serem adquiridas: o número máximo de Ações que poderão vir a ser 

adquiridas pela Companhia no âmbito do Programa de Recompra de Ações é de 1.772.940 (um 

milhão setecentos e setenta e dois mil novecentos e quarenta), e, portanto, representativas de 0,33% 

das 531.440.373 (quinhentos e trinta e um milhões, quatrocentos e quarenta mil, trezentas e setenta 

e três) ações em circulação nesta data, de acordo a definição do art. 8º da Instrução CVM 567. 

 

Forma de aquisição: as Ações serão adquiridas no ambiente da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, 

a preços de mercado e intermediadas através da seguinte instituição financeira: Itaú Corretora de 

Valores S.A. 

 

A Companhia definirá o momento e a quantidade de Ações a serem efetivamente adquiridas, 

observados os limites e o prazo de validade estabelecidos e a legislação aplicável, sendo certo que 

serão utilizados somente recursos disponíveis na forma do art. 7º, §1º, da Instrução CVM 567.  

 

Informações adicionais sobre o Programa de Recompra de Ações, inclusive aquelas exigidas nos 

termos da Instrução CVM 567 e da Instrução CVM n°480/2009, encontram-se disponíveis aos 

acionistas na sede da Companhia, no seu site de Relações com Investidores 

(https://ri.boavistascpc.com.br/), bem como no site da Comissão de Valores Mobiliários 

(https://www.gov.br/cvm/pt-br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br).  

 

25 de fevereiro de 2022 
 

Monica Freitas Guimaraes Simão 

Diretora Financeira e de Relações com Investidores 
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PÚBLICO 

BOA VISTA SERVIÇOS S.A. 

Publicly Held Company 

CNPJ/ME No. 11.725.176/0001-27 

NIRE 35.300.377.605  

 

MATERIAL FACT  

 

Boa Vista Serviços S.A. (B3: BOAS3; “Company”), pursuant to article 157, 4th paragraph of Law 

No. 6,404/76 (“Corporation Law”) and CVM Resolution No. 44/2021, hereby informs its 

shareholders and the market in general that the Company's Board of Directors, at a meeting held 

on February 24, 2022, approved the buyback program of shares issued by the Company, pursuant 

to CVM Instruction No. 567/2015 (“CVM Instruction 567”), with the following characteristics 

(“Buyback Program”): 

 

Purpose: acquisition, by the Company, of common, nominative, book-entry shares with no par 

value issued by the Company (“Shares”), to be held in treasury and subsequently delivered to certain 

managers and employees of the Company, within the scope of the Restricted Shares Granting Plan 

of the Company in force, approved at the extraordinary general shareholders’ meeting held on 

December 10, 2019. 

 

Term of the Buyback Program: the Buyback Program came into force on February 24, 2022 and 

will last until August 24, 2023. 

 

Number of shares to be acquired: the maximum number of Shares that may be acquired by the 

Company within the scope of the Buyback Program is one million, seven hundred and seventy-

two thousand, nine hundred and forty (1,772,940), and, therefore, representing 0.33% of the five 

hundred and thirty-one million, four hundred and forty thousand, three hundred and seventy-three 

(531,440,373) shares outstanding on this date, in accordance with the definition of article 8 of 

CVM Instruction 567. 

 

Form of acquisition: the Shares will be acquired in the environment of B3 S.A. – Brasil, Bolsa, 

Balcão, at market prices and brokered through the following financial institution: Itaú Corretora 

de Valores S.A. 

 

The Company will define timing and the number of Shares to be effectively acquired, observing 

the limits and validity period established and the applicable legislation, being certain that only 

available resources will be used pursuant to article 7, 1st paragraph, of CVM Instruction 567.  

 

Additional information on the Buyback Program, including those required under CVM Instruction 

567 and CVM Instruction No. 480/2009, are available to the shareholders at the Company's 

headquarters, on its Investor Relations website (https://ri.boavistascpc.com.br/), as well as on the 

website of the Brazilian Securities and Exchange Commission (https://www.gov.br/cvm/pt-br) and 

of B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (https://www.b3.com.br). 

 

February 25, 2022 
 

Monica Freitas Guimaraes Simão 

Financial and Investor Relations Officer 


