EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Av. República do Líbano, n° 1921
São Paulo - SP
CNPJ/ME n° 08.312.229/0001-73
Companhia Aberta de Capital Autorizado
FATO RELEVANTE
A EZ TEC Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”), em atendimento ao
disposto no artigo 157, §4°, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, na Resolução
CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, e na Instrução CVM n º 567, de 19 de setembro de
2015, informa aos seus investidores e ao mercado em geral que seu Conselho de
Administração, em reunião realizada em 22 de outubro de 2021, aprovou (a) o
encerramento do programa de recompra de ações de emissão da própria Companhia
aprovado na reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de agosto de 2021,
uma vez que a Companhia já adquiriu a totalidade das 5.035.897 (cinco milhões, trinta e
cinco mil, oitocentas e noventa e sete) ações de sua emissão cuja compra foi autorizada no
âmbito de tal programa e as quais serão mantidas em tesouraria; e (b) um novo programa
de recompra de ações de emissão da própria Companhia, nas seguintes condições:
Objetivo da Companhia:
Adquirir ações de emissão da Companhia, para manutenção em tesouraria ou posterior
cancelamento, com o objetivo de aplicar recursos disponíveis da Companhia para maximizar
a geração de valor para os acionistas, uma vez que, na visão da administração da
Companhia, o valor atual de suas ações não reflete o real valor dos seus ativos combinado
com a perspectiva de rentabilidade e geração de resultados futuros.
Quantidade Máxima de Ações a Serem Adquiridas:
Até 5.035.726 (cinco milhões, trinta e cinco mil, setecentas e vinte seis) ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal em circulação de emissão da Companhia.
Prazo para Realização das Operações:
Até 6 (seis) meses, com início em 25 de outubro de 2021, inclusive, e término em 25 de
abril de 2022, inclusive.
Quantidade de Ações em Circulação no Mercado:
100.716.236 (cem milhões, setecentas e dezesseis mil, duzentos trinta e seis) ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Instituições Financeiras Intermediárias:
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar
CEP 04538-133, São Paulo – SP
Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 1º, 2º, 3º(parte), 4º e 5º Andares
CEP 04538-132, São Paulo – SP
A Diretoria da Companhia definirá a oportunidade e a quantidade de ações a serem

efetivamente adquiridas, observados os limites e o prazo de validade estabelecidos pelo
Conselho de Administração e legislação aplicável.
As operações serão realizadas a valor de mercado e a decisão de cancelamento ou
alienação das ações mantidas em tesouraria será tomada oportunamente e comunicada
ao mercado.
São Paulo, 22 de outubro de 2021.
A. Emilio C. Fugazza
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
EZ TEC Empreendimentos e Participações S.A. (“Company”), in compliance with the
terms of articles 157, paragraph 4, of Law No. 6,404, of December 15th, 1976, CVM’s
Resolution No. 44, of August 23, 2021, and CVM’s Ruling No. 567, of September 19th, 2015,
as amended, hereby informs its shareholders and the market in general that at a meeting
of the Company’s Board of Directors, held on October 22, 2021, it was approved (a)
termination of the buyback program approved in the Board of Directors’ meeting held on
August 20, 2021, since the Company acquired 5,035,897 (five million, thirty-five thousand,
eight hundred and ninety-seven) shares, the purchase of which was authorized under such
program, and which will be kept in the Company’s treasury; and (b) a share buyback
program of shares issued by the Company, in accordance with following terms and
conditions:
Company’s objective:
Acquire shares issued by the Company to be held in treasury, with the objective of investing
the Company’s available resources to maximize the value generation for shareholders, since,
in the view of the Company’s management, the current value of its shares does not reflect
the real value of its assets combined with the prospect of profitability and generation of
future results.
Quantity of shares to be acquired:
The amount will be limited to 5,035,726 (five million, thirty-five thousand, seven hundred
and twenty-six) common shares, all nominal, book-entry with no par value, issued by the
Company, outstanding shares.
Share Repurchase Program’s Duration:
Up to six (6) months, starting on October 25, 2021 and ending on April 25, 2022.
Outstanding shares:
100,717,736 (one hundred million, seven hundred and seventeen thousand, seven
hundred and thirty-six) common shares, all nominal, book-entry with no par value.
Financial Institutions:
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar
CEP 04538-133, São Paulo – SP
Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 1º, 2º, 3º(parte), 4º e 5º Andares
CEP 04538-132, São Paulo – SP
The Company’s Executive Board will define the opportunity and the number of shares to
be effectively acquired, observing the limits and validity term established by the Board of

Directors and applicable legislation.
The operations will be carried out at market value and the decision to cancel or dispose of
the shares held in treasury will be taken in due time and communicated to the market.

São Paulo, October 22, 2021.
A. Emilio C. Fugazza
Investor Relations Officer

