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FATO RELEVANTE
A TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A (“3tentos” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto
na Resolução CVM nº 44/2021, bem como ao Artigo 75 do Regulamento do Novo Mercado da B3
S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3”), a Companhia comunica que obteve a concessão da B3, por
meio do Ofício 276/2022-DIE, de 04 de agosto de 2022 (“Ofício”), para que mantenha em livre
circulação ações representativas de, no mínimo, 20% (vinte por cento) de seu capital social, até
sua recomposição, que deverá ocorrer até 31 de dezembro de 2023.
O Ofício foi deferido em resposta ao pedido fundamentado apresentado pela Companhia à B3,
com vistas a viabilizar uma nova concessão de dispensa temporária da obrigação prevista no Artigo
10 do Regulamento do Novo Mercado, pela Companhia, com a redução do free float de 21% (vinte
e um por cento), concedido na forma do Ofício nº 292/2021-DIE, de 05 de julho de 2021, para 20%
(vinte por cento).
De acordo com o Ofício, a redução do free float ao percentual de 20% (vinte por cento) justificase exclusivamente pela execução de plano de recompra de ações e/ou de plano de opção de
ações, uma vez que a Companhia avalia o lançamento de um programa de recompra de ações e,
oportunamente, realizará as aprovações e divulgações pertinentes conforme a legislação e normas
aplicáveis.
Em contrapartida ao referido pedido de dispensa, a B3 requereu que sejam atendidas as
contrapartidas estabelecidas no Ofício, quais sejam: (i) a divulgação, até o dia 31 de julho de
cada ano, de relatório com informações ambientais, sociais e de governança corporativa, em
padrões internacionais; e (ii) a contratação de formador de mercado a partir do momento em que
se der a redução do free float e mantê-lo enquanto perdurar o tratamento excepcional.
Santa Bárbara do Sul/RS, 04 de agosto de 2022

Maurício Leonardo Hasson
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A (“3tentos” or “Company”), in compliance with the provisions
of CVM Resolution No. 44/2021, as well as Article 75 of the Novo Mercado Regulation of B3 S.A. –
Brasil, Bolsa e Balcão (“B3”), the Company informs that it obtained the concession from B3,
through Official Letter 276/2022-DIE on August 4, 2022 (“Official Letter”), to keep in free float
shares representing at least 20% (twenty percent) of its capital stock, until its recomposition,
which must occur until December 31, 2023.
The Official Letter was granted in response to the reasoned request submitted by the Company to
B3, with a view to enabling a new temporary waiver concession from the obligation provided for
the Article 10 of the Novo Mercado Regulation with a reduction of the free float of 21% (twentyone percent), granted pursuant to Official Letter No. 292/2021-DIE, of July 5, 2021, to 20% (twenty
percent).
According to the Official Letter, the free float reduction to the percentage of 20% (twenty
percent) is justified exclusively by the execution of a share buyback plan and/or a stock option
plan, since the Company evaluates the launch of a share buyback program and, in due course, will
carry out the relevant approvals and disclosures in accordance with applicable laws and
regulations.
In return for the aforementioned waiver request, B3 requested that the considerations established
in the Official Letter be met, namely: (i) the disclosure by July 31 of each year a report with
environmental, social and corporate governance information, in international standards; and (ii)
hiring a market maker from the moment the free float is reduced and maintaining it for as long
as the exceptional treatment lasts.

Santa Bárbara do Sul/RS, August 4, 2022

Maurício Leonardo Hasson
Chief Financial and Investor Relations Officer

