PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 18.328.118/0001-09
NIRE 35.300.453.824
COMUNICADO AO MERCADO
Convocação de AGE – Incorporação Zee.Dog
A Pet Center Comércio e Participações S.A. (“Companhia”), vem a público comunicar a seus
acionistas e ao mercado em geral, em continuidade ao Fato Relevante divulgado pela
Companhia em 3 de agosto de 2021, que, na presente data, foi convocada, assembleia geral
extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 16 de dezembro de 2021, às 10:00 horas,
de forma exclusivamente digital, para deliberar, dentre outros assuntos, a aprovação da
incorporação de ações da Zee Dog S.A. pela Companhia, nos termos do Edital de Convocação
e da Proposta da Administração divulgadas também nesta data (“AGE”).
A instalação da AGE em primeira convocação no dia 16 de dezembro de 2021 dependerá da
presença de acionistas representando ao menos 2/3 (dois terços) das ações com direito de voto.
Caso esse quórum não seja atendido, a Companhia anunciará nova data para a realização, em
segunda convocação, da AGE, hipótese em que sua instalação se dará com a presença de
qualquer número de acionistas.

São Paulo, 25 de novembro de 2021
Aline Ferreira Penna Peli
Diretora Financeira e de Relações com Investidores
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NOTICE TO THE MARKET
Call for EGM – Zee.Dog Merger

Pet Center Comércio e Participações S.A. ("Company"), hereby announces to its shareholders
and to the market in general, in continuity to the Material Fact disclosed by the Company on
August 3, 2021, that, on the present date, it was called an extraordinary general meeting of the
Company, to be held on December 16, 2021, at 10:00 a.m. BRT, exclusively digitally, to resolve,
among other matters, on the approval of the merger of shares of Zee Dog S.A. by the Company,
pursuant to the Call Notice and Management Proposal disclosed on this same date ("EGM").
The installation of the EGM on first call on December 16, 2021 will depend on the attendance of
shareholders representing at least 2/3 (two thirds) of the voting shares. If this quorum is not
reached, the Company will announce a new date for holding the EGM on second call, in which
case the EGM will be held with the attendance of any number of shareholders.

São Paulo, November 25, 2021
Aline Ferreira Penna Peli
Chief Financial and Investor Relations Officer

