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FATO RELEVANTE

PRIMEIRO LUGAR NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL REFERENTE AO
EDITAL DE CONCESSÃO Nº 01/2022 DO MUNICÍPIO DE RECIFE

A ELETROMIDIA S.A. (B3: ELMD3) (“Companhia" ou “Eletromidia”), em atendimento
ao parágrafo 4º do artigo 157, da Lei nº 6.404/76 e à Resolução nº 44/21 da Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”), comunica, aos seus acionistas e ao mercado em geral,
que participou do processo licitatório nº 009/2022, relativo ao Edital de Concorrência
Pública nº 001/2022 (“Concorrência Pública”), conduzido na data de 20 de junho de
2022 pela Prefeitura do Município de Recife, estado de Pernambuco, para a produção,
instalação, manutenção e operação de relógios eletrônicos digitais e de câmeras de
monitoramento no Município de Recife, e a consequente exploração comercial dos
espaços publicitários dos respectivos relógios eletrônicos digitais (“Concessão”). A
Companhia foi classificada em primeiro lugar na Concorrência Pública, considerando
a proposta apresentada de maior valor de outorga em moeda corrente nacional,
aguardando-se a análise dos documentos de habilitação, sujeita a recurso e
respectiva confirmação de vencedor do processo licitatório, nos termos da lei.
A Concessão contempla: (i) a produção, instalação, manutenção e operação de 108
relógios eletrônicos digitais de rua, (ii) o fornecimento, instalação e manutenção de
108 câmeras de monitoramento de forma integrada à estrutura dos relógios, e (iii) a
implantação e/ou conservação e manutenção de espaços públicos associados aos
relógios, com exclusividade na exploração publicitária dos relógios eletrônicos
digitais, todos realizados no Município de Recife pelo prazo de 20 anos.
O movimento representa mais um passo importante da Eletromidia na consolidação
de seu posicionamento no mercado de mídia out-of-home no Brasil, alinhado com
sua visão estratégica de longo prazo, na busca de novas oportunidades para geração
de valor para a Companhia e seus acionistas. A operação também marca a entrada da
Companhia na divisão de relógios eletrônicos digitais de rua e fortalece sua presença
na cidade de Recife, uma das principais capitais do nordeste, onde a Companhia já
possui atuação em edifícios comerciais e residenciais, bem como em mobiliário
urbano.
Ressaltamos, por fim, que a confirmação da vitória da Companhia na licitação relativa
à Concessão está sujeita aos processos de análise de habilitação e eventuais recursos
admitidos em lei, conforme acima indicado.

A Eletromidia manterá seus acionistas e o mercado informados a respeito dos fatos
subsequentes relacionados à Concessão na forma da lei e da regulamentação da
CVM. Mais informações poderão ser obtidas oportunamente nos websites da CVM
(https://www.gov.br/cvm) e de Relações com Investidores da Companhia
(ri.eletromidia.com.br).

São Paulo, 21 de junho de 2022
Ricardo de Almeida Winandy
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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FIRST PLACE IN THE NATIONAL COMPETITIVE BIDDING FOR THE REQUEST FOR
PROPOSAL NO. 01/2022 OF THE MUNICIPALITY OF RECIFE

ELETROMIDIA S.A. (B3: ELMD3) (“Company" or “Eletromidia”), in compliance with
paragraph 4 of article 157, of Law No. 6,404/76 and Brazilian Securities and Exchange
Commission (“CVM”) Resolution No. 44/21, informs its shareholders and the market in
general that it has participated in the public bidding process No. 009/2022, related to
the Request for Proposal No. 001/2022 (“Public Competitive Bidding”), conducted on
the date of June 20, 2022, by the Municipality of Recife, state of Pernambuco, for the
production, installation, maintenance and operation of digital electronic clocks and
monitoring cameras in the Municipality of Recife, and the consequent commercial
use of the advertising spaces of the respective digital electronic clocks (“Concession”).
The Company was qualified in the first place in the Public Competitive Bidding,
considering the presentation of the proposal of the highest grant value in national
currency, pending analysis of its eligibility documents, subject to appeal and the
respective confirmation of the winner of the public bidding process, as per the
applicable law.
The Concession includes: (i) the production, installation, maintenance and operation
of 108 street digital electronic clocks, (ii) the supply, installation and maintenance of
108 monitoring cameras in an integrated manner to the clocks’ structure, and (iii) the
implementation and/or conservation and maintenance of public spaces associated
with such clocks, with exclusivity in the advertising use of the electronic digital
watches, all carried out in the Municipality of Recife for a period of 20 years.
This movement represents another important step by Eletromidia towards
consolidating its position in the out-of-home media market in Brazil, in line with its
long-term strategic vision, in the search for new opportunities to generate value for
the Company and its shareholders. The transaction also marks the Company's entry
into the electronic digital street clocks division and strengthens its presence in the
city of Recife, one of the main capitals in the northeast, where the Company already
operates in commercial and residential buildings, as well as in urban equipment.
Finally, we emphasize that the confirmation of the Company's victory in public bid
related to the Concession is subject to the process of eligibility analysis and potential
appeals admitted by law, as indicated above.

Eletromidia will keep its shareholders and the market informed about the subsequent
facts related to the Concession in accordance with the law and CVM regulation. More
information may be obtained in due course on the CVM’s website
(https://www.gov.br/cvm) and the Company’s Investor Relations website
(ri.eletromidia.com.br).
São Paulo, June 21, 2022
Ricardo de Almeida Winandy
Chief Financial and Investor Relations Officer

