BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 11.725.176/0001-27
NIRE 35.300.377.605
FATO RELEVANTE
A Boa Vista Serviços S.A. (B3: BOAS3; “Companhia”), nos termos da Instrução da CVM nº 358/2002
e em cumprimento ao disposto no Artigo 157, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”),
informa a seus acionistas e ao mercado em geral, que contratou a BRADESCO S.A. CORRETORA
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Bradesco Corretora”), sociedade por ações, com sede
na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1309, 11º andar, na cidade e Estado de São Paulo, inscrita
no CNPJ/ME sob o nº 61.855.045/0001-32, para exercer a função de formador de mercado de suas
ações, as quais são atualmente negociadas sob o código BOAS3 na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3”), conforme a Instrução da CVM nº 384/2003, o Regulamento do Formador de Mercado da B3, o
Regulamento de Operações da B3 e as demais normas e regulamentos aplicáveis.
O Contrato de Prestação de Serviços de Formador de Mercado celebrado entre a Companhia e a
Bradesco Corretora (“Contrato”) tem como objetivo fomentar a liquidez das ações ordinárias de emissão
da Companhia e vigorará pelo período de 12 (doze) meses, com renovação automática a contar de sua
celebração. O referido Contrato pode ainda ser resilido e/ou rescindido a qualquer tempo e sem qualquer
ônus por qualquer das partes, mediante comunicação escrita enviada, no mínimo, 30 (trinta) dias de
antecedência.
A Companhia possui, nesta data, 522.892.802 (quinhentos e vinte e dois milhões, oitocentos e noventa
e dois mil, oitocentas e duas) ações ordinárias em circulação no mercado, de acordo com o conceito
estabelecido no artigo 8º, §3º, inciso I da Instrução da CVM nº 567/2015.
Adicionalmente, a Companhia informa que a Bradesco Corretora não possui qualquer contrato
regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da
Companhia, a qual, nesta data, não possui um acionista controlador.
A Bradesco Corretora iniciará as suas atividades em 08 de abril de 2021.
07 de abril de 2021
Isolírio Schoneborn
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
Public 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 CVM Ruling no. 358/2002, and in
compliance with Article 157, § 4º, of Law no. 6.404/76 (“Corporations Law”), informs its shareholders
and the market that it has engaged BRADESCO S.A. CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS (“Bradesco Corretora”), company headquartered at Avenue Presidente Juscelino
Kubitschek, nº 1309, 11th floor, in the city and state of São Paulo, enrolled in the register of corporate
taxpayer’s (CNPJ/ME) under number 61.855.045/0001-32, to act as market maker of its shares currently
traded under the ticker BOAS3 in the B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), as per CVM Instruction
384/2003, B3’s Market Maker Regulations and Operation Regulations, and other applicable rules and
regulations.
The Market Maker Service Agreement entered between the Company and Bradesco Corretora
(“Agreement”) aims to foster the liquidity of the Company’s common shares and will be effective for
twelve (12) months with automatic renewal as from the date of its execution. The Agreement may also
be terminated at any time and without any charge by either party, by means of a written communication
with at least thirty (30) days in advance.
The Company informs that, as of this date, its current free float is represented by five hundred and twenty
two million, eight hundred and ninety two thousand, eight hundred and two (522,892,802) common
shares, in accordance with the concept established in article 8, paragraph 3, line I of CVM Instruction
567/2015.
Finally, the Company informs that there is no agreement involving Bradesco Corretora regulating the
exercise of voting rights or the purchase and sale of securities issued by the Company which, at the date
hereof, does not have a controlling shareholder.
Bradesco Corretora will begin its activities on April 08, 2021.
April 07, 2021
Isolírio Schoneborn
Investors Relations and Financial Officer
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