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ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 60.537.263/0001-66
NIRE 35.300.370.406

FATO RELEVANTE

São Paulo, 12 de agosto de 2022 – A ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.
(B3: ALPK3) (“Companhia”), em observância à Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44,
de 23 de agosto de 2021, comunica aos seus acionistas e ao público em geral que foi concluída, nesta data, a
liquidação financeira da 10ª (décima) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie
quirografária, com garantia fidejussória adicional, a ser convolada em espécie com garantia real e com garantia
fidejussória adicional da Companhia (“Debêntures”).
Foram emitidas 280.000 (duzentas e oitenta mil) Debêntures com valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil
reais), totalizando R$ 280.000.000,00 (duzentos e oitenta milhões de reais) na presente data (“Data de
Emissão”). O vencimento final das Debêntures ocorrerá ao término do prazo de 5 (cinco) anos a contar da Data
da Emissão, vencendo, portanto, em 20 de julho de 2027 (“Data de Vencimento”).
A emissão das Debêntures foi objeto de oferta pública com esforços restritos, realizada nos termos da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), conforme alterada, da
Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei do Mercado de Valores Mobiliários”), da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada
(“Instrução CVM 476”), e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.
Os recursos obtidos pela Companhia com a emissão das Debêntures serão utilizados para o resgate antecipado
da totalidade das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia
fidejussória, convolada em espécie com garantia real e com garantia fidejussória, da 9ª (nona) emissão da
Companhia e, caso existente, o saldo dos recursos obtidos após o resgate será utilizado para o reforço de caixa
da Companhia.

São Paulo, 12 de agosto de 2022.

____________________________________
EMILIO SANCHES SALGADO JÚNIOR
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.
PUBLICLY-HELD COMPANY
CNPJ/ME No. 60.537.263/0001-66
NIRE No. 35.300.370.406

MATERIAL FACT

São Paulo, August 12th, 2022 – ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A. (B3:
ALPK3) (“Company”), pursuant to Resolution 44 of the Brazilian Securities Commission (Comissão de Valores
Mobiliários) (“CVM”), of August 23, 2021, announces to its shareholders and to the market in general, the
conclusion, on the same date, of the financial settlement of the 10th (tenth) issuance of simple debentures of the
Company, not convertible into shares, of the unsecured type, with additional fiduciary guarantee, to be converted
into a type with real guarantee and with additional fiduciary guarantee (“Debentures”).
A total of 280,000 Debentures, with unit face value of R$1,000,00, totalizing R$280,000,000,00, were issued on
this date ("Issuance Date"). The final maturity of the Debentures will occur at the end of the term of five (5) years
as of the Issuance Date, therefore maturing on July 20th, 2027 ("Maturity Date").
The issuance of Debentures was the subject of a public offering with restricted efforts, carried out pursuant to
Lay No. 6.404, of December 15, 1976, as amended, Law No. 6,385, of December 7, 1976, as amended, CVM
Instruction No. 476, of January 16, 2009, as amended, and other applicable legal and regulatory provisions.
The funds obtained by the Company with the issuance of the Debentures will be used for the early redemption
of the totality of the simple debentures, not convertible into shares, of the unsecured type, with fiduciary
guarantee, convoluted into a type with collateral and with fiduciary guarantee, of the 9th (ninth) issue of the
Company and, if applicable, the balance of the funds obtained after the redemption will be used to reinforce the
Company's cash.

São Paulo, August 12th, 2022.

____________________________________
EMILIO SANCHES SALGADO JÚNIOR
Chief Financial and Investor Relations Officer
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