CNPJ nº 97.837.181/0001-47
Companhia Aberta

FATO RELEVANTE
PROGRAMA DE RECOMPRA DE AÇÕES
DEXCO S.A. (“Dexco” ou “Companhia”) informa que, em reunião realizada nesta data, o
Conselho de Administração aprovou programa de recompra para a aquisição de ações
ordinárias de sua própria emissão (“Programa de Recompra”), nos seguintes termos:
Objetivo da Operação:

Prazo para a realização da
operação:
Máximo de ações que podem
ser recompradas dentro do
período:
Ações em Circulação nesta data:
Quantidade de ações em
tesouraria nesta data:
Recursos disponíveis da Reserva
de Lucros da Companhia
(“Reserva para Reforço do
Capital de Giro”) em 30/09/2021:
Corretora utilizada:

A aquisição visa maximizar a geração de valor para o
acionista, por meio da administração eficiente da
estrutura de capital, com a aquisição das ações
ordinárias de sua própria emissão, para permanência
em tesouraria, posterior alienação no mercado e/ou
cancelamento, sem redução do capital social da
Companhia, conforme o artigo 30 da Lei das S.A. e
ICVM 567/15.
18 meses (13/01/2022 a 13/07/2023).
20.000.000 ações ordinárias (representativas de,
aproximadamente, 6,76% da quantidade total de ações
em circulação nesta data).
295.712.981 ações ordinárias.
6.489.405 ações ordinárias.

R$ 576.670.172,13.
Itaú Corretora de Valores S.A.
CNPJ 33.311.713/0001-25.

A ata da Reunião do Conselho de Administração que aprovou o Programa de Recompra,
contendo todas as informações exigidas pelo Anexo 30-XXXVI da Instrução CVM n°
480/09, encontra-se disponível nos websites da Comissão de Valores Mobiliários
(cvm.gov.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (b3.com.br) e de relações com investidores
da Companhia.

São Paulo (SP), 12 de janeiro de 2022.
Carlos Henrique Pinto Haddad
Vice-Presidente de Administração, Finanças e Relações com Investidores

CNPJ nº 97.837.181/0001-47
A Public Listed Company

MATERIAL FACT
SHARE BUYBACK PROGRAM
DEXCO S.A. (“Dexco” or “Company”) hereby informs that, at a meeting held on these data,
its Board of Directors approved the institution of a repurchase program for the acquisition
of ordinary shares issued by it (“Share Buyback Program”), in the following terms:
Purpose of the operation:

Deadline for carrying out the
operation:
Maximum shares that can be
repurchased within the period:
Shares outstanding in the
market:
Number of treasury shares on
this date:
Company Profit Reserve
(Reserve for Working Capital
Reinforcement) on 09/30/2021:
Financial institute that will be
used:

The acquisition aims to maximize the generation of
shareholder value, through the efficient management
of the capital structure, with the acquisition of ordinary
shares of its own issuance, to be held in treasury,
subsequent sale in the market and/or cancellation,
without reducing the Company's capital stock,
pursuant to article 30 of the Corporation Law and ICVM
567/15.
18 months (01/13/2022 to 07/13/2023).
20,000,000
ordinary
shares
(representing
approximately 6.76% of the total number of shares on
this date).
295,712,981 ordinary shares.
6,489,405 ordinary shares
R$ 576,670,172.13.
Itaú Corretora de Valores S.A.
CNPJ 33.311.713/0001-25.

The Minutes of the Board of Directors' Meeting that approved the Share Buyback Program,
containing all the information required by the o Annex 30-XXXVI of CVM Instruction n°
480/09, are available on the Comissão de Valores Mobiliários website (cvm.gov.br), B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão website (b3.com.br) and Company`s Investor Relations
website (dex.co/ir).

São Paulo (SP), January 12, 2022.
Carlos Henrique Pinto Haddad
Vice-Presidente de Administração, Finanças e Relações com Investidores

