Comunicado ao Mercado
Composição da Diretoria Estatutária

Tijucas, SC, 11 de maio de 2022 - A PBG S.A. (“B3: PTBL3”) (“Companhia”), vem comunicar aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, em reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, o Sr.
Mauro do Valle Pereira foi reconduzido para o cargo de Diretor Presidente, o Sr. Edson Luiz Mees Stringari foi
reconduzido para o cargo de Diretor Vice-Presidente Jurídico e Compliance e o Sr. Cláudio Ávila da Silva foi
eleito para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Relações com Investidores.
Adicionalmente, a Companhia vem informar que o Sr. Ronei Gomes, em razão de motivos pessoais, deixou de
ser reconduzido ao cargo de Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores, tendo contribuído com
sua experiência para o desenvolvimento dos negócios da Companhia.

Cláudio Ávila da Silva
Vice-Presidente de Relações com Investidores
dri@portobello.com.br

Sobre o Portobello Grupo
Sediado em Tijucas, Santa Catarina, o Portobello Grupo é hoje a maior empresa de revestimentos do Brasil, com a maior
rede de varejo do segmento do país. A empresa é a líder nacional e protagonista global do setor. Está listada na Bolsa de
Valores de São Paulo (B3), sob o código PTBL3. O grupo possui atuação multicanal, com operações estruturadas em
quatro Unidades de Negócio - a Portobello, com distribuição para Homecenters, Projetos e Exportação para mais de 60
países, a Portobello Shop, sua marca de varejo com mais de 130 lojas em todo o Brasil, a Portobello América, pioneira na
internacionalização do Grupo com sede nos Estados Unidos, e a Pointer, marca de design democrático consolidada no
Nordeste do país. Com um processo de produção cada vez mais sustentável, que respeita o meio ambiente e o uso de
recursos naturais, a Portobello atende países dos cinco continentes, conectando-se com clientes e profissionais de
arquitetura de todo o mundo. Para mais informações, acesse www.portobello.com.br.

Notice to the Market
Composition of the Board of Executive Officers

Tijucas, SC, May 11th, 2022 — PBG S.A. (“B3: PTBL3”) (“Company”), informs its shareholders and the market
in general that, in a Board of Directors meeting held today, Mr. Mauro do Valle Pereira was reconducted for the
President position, Mr. Edson Luiz Mees Stringari was reconducted for the position of Legal and Compliance
Vice President and Mr. Cláudio Ávila da Silva was elected for the position of Investor Relations Vice President.
Additionally, the Company informs that Mr. Ronei Gomes, due to personal reasons, wasn’t reconducted to the
position of Finance and Investor Relations Vice President, having contributed with his expertise to the
development of the Company’s business.

Cláudio Ávila da Silva
Vice President, Investor Relations
dri@portobello.com.br

About Portobello Group
Headquarted in Tijucas, Santa Catarina, Brazil, Portobello Group is the largest company in the coating segment in Brazil,
with the most extensive retail network in the country. The trademark is a national leader and global player in the industry.
The company is listed in the São Paulo Stock Exchange (B3), under the ticker PTBL3. The group has a multi-channel
offering, with operations structured in four Business Units – Portobello, with distribution to Home centers, Projects and
Exporting to more than 60 countries, Portobello Shop, its retail trademark with more than 130 stores throughout Brazil,
Portobello America, pioneer in the group’s internationalization, headquarted in the United States, and Pointer, trademark
with democratic design established in Brazil’s northeast. With a very sustainable production process, respecting the
environment and the usage of natural resources, Portobello serves countries in five continents, connecting with clients and
architecture professionals from all over the world. To learn more, visit www.portobello.com.br.

