NEXPE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME: 08.613.550/0001-98
NIRE Nº 35.300.593.111
COMPANHIA ABERTA
FATO RELEVANTE

NEXPE PARTICIPAÇÕES S.A. (“Nexpe” ou “Companhia”), sociedade com
ações negociadas no mercado sob o código “NEXP3”, vem, por meio do presente,
em observância ao disposto na Resolução CVM nº 44/2021, prestar os
esclarecimentos

solicitados

pela

B3

S.A.

–

Brasil,

Bolsa,

Balcão

no

Ofício nº 538/2022-SLS datado de 21 de junho de 2022 (“Ofício”), cujo conteúdo
segue abaixo transcrito:

Ref.: Cotações abaixo de R$ 1,00 por unidade
Prezado Senhor,
Nos termos do item 5.2.f do Regulamento para Listagem de Emissores e
Admissão à Negociação de Valores Mobiliários (Regulamento) e itens 5.1.2 (vi)
e 5.2 do Manual do Emissor, a cotação de suas ações admitidas à negociação
na B3 deve ser mantida em valor igual ou superior a R$ 1,00 por unidade.
Verificamos que, no período de 22/04/2022 a 17/06/2022, as ações ordinárias
de emissão dessa companhia permaneceram cotadas abaixo de R$1,00 por
unidade, o que configura o descumprimento aos itens acima mencionados.
Em face do acima exposto, a companhia deverá:
1. divulgar ao mercado, até 06/07/2022, o teor desta notificação, os
procedimentos e o cronograma que serão adotados para enquadrar a cotação
das ações de sua emissão; e
2. tomar as medidas cabíveis para enquadrar a cotação de suas ações acima de
R$ 1,00 (i) até 21/12/2022 ou (ii) até a data da primeira assembleia geral
convocada após o recebimento desta notificação, o que ocorrer primeiro.
A divulgação acima deve ser realizada por meio do sistema Empresas.Net.

Orientações da B3 sobre o grupamento de ações, uma das medidas indicadas
para o enquadramento das cotações das ações, podem ser encontradas em
nosso site.
Caso não sejam tomadas as medidas cabíveis no prazo mencionado no item 2
deste ofício, a B3 determinará a suspensão da negociação dos referidos valores
mobiliários, conforme disposto no item 5.2.7 do Manual do Emissor.
Adicionalmente, solicitamos encaminhar a referida correspondência para os
Administradores e Controladores dessa companhia.
Atenciosamente,
Ana Lúcia Pereira
Superintendência de Listagem e Supervisão de Emissores
Em atenção ao Ofício, a Companhia esclarece que, na eventualidade da
cotação das ações de sua emissão se mantiver abaixo do valor de R$ 1,00 (um
real) até o final do mês de setembro de 2022, adotará as providências necessárias
para realização do grupamento das ações, nos termos da legislação vigente,
conforme cronograma apresentado em anexo.
A Companhia reitera seu compromisso de manter seus acionistas,
investidores e o mercado em geral devidamente informados acerca deste assunto
e se coloca à disposição para prestar eventuais esclarecimentos.
São Paulo, 6 de julho de 2022.

Andrea de Rizzio
Diretora de Relações com Investidores

ANEXO I

PROCEDIMENTOS

PRAZOS

Apreciação pelo Conselho Fiscal da Proposta da
Administração referente ao grupamento de ações de
emissão da Companhia.

Até 13 de outubro de 2022

Aprovação da Proposta da Administração referente ao
grupamento de ações de emissão da Companhia pelo
Conselho de Administração.

Até 13 de outubro de 2022

Publicação do edital de convocação da Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia que deliberará o grupamento.
Em não havendo quórum suficiente para a instalação da
Assembleia, nos termos da lei, será feita a publicação do
edital de 2ª convocação.

Até 14 de outubro de 2022 para a
publicação do edital de 1ª convocação
da AGE.

Se realizada em 1ª convocação:
Realização da Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia que deliberará o grupamento, com divulgação
de Fato Relevante na mesma data.

A partir do 21º dia da publicação do
edital de 1ª convocação da AGE.
Se realizada em 2ª convocação:
A partir do 8º dia da publicação do
edital de 2ª convocação da AGE.

Conforme cabível, prazo para ajuste voluntário de posições
acionárias entre os acionistas**.

30 (trinta) dias após o dia da
realização da Assembleia Geral
Extraordinária.

Efetivação do grupamento, com divulgação de Comunicado
ao Mercado.

No dia seguinte ao do término do
prazo para ajuste voluntário de
posições acionárias entre os
acionistas.

Realização do leilão do somatório das frações e
Comunicado ao Mercado após a efetivação do último leilão.

10 (dez) dias após o dia da efetivação
do grupamento.

*A Companhia dará início aos procedimentos necessários ao grupamento das ações de sua emissão se a cotação se mantiver abaixo do
patamar exigido até o final do mês de setembro de 2022.
**A Administração da Companhia, juntamente com o acionista controlador, irá estruturar o procedimento que será proposto para a
operação, incluindo o fator de grupamento e o tratamento que será dado às frações de ações, podendo, inclusive, ser decidido pela
doação de ações pelo acionista controlador, caso esta venha ser considerada como sendo a melhor opção.
A Companhia divulgará oportunamente aos seus acionistas e ao mercado em geral os detalhes da operação, inclusive eventuais mudanças
no cronograma ora apresentado.

NEXPE PARTICIPAÇÕES S.A.
Corporate Taxpayer’s ID (CNPJ/ME): 08.613.550/0001-98
Company Registry (NIRE) 35.300.593.111
PUBLICLY HELD COMPANY
MATERIAL FACT

NEXPE PARTICIPAÇÕES S.A. (“Nexpe” or “Company”), a company with
shares traded on the market under ticker “NEXP3”, pursuant to CVM Resolution
44/2021, hereby provides the clarification requested by B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão, through Official Letter 538/2022-SLS dated June 21, 2022 (“Official
Letter”), whose wording is transcribed as follows:

Re: Share prices below R$1.00 per unit
Dear Sir,
Pursuant to item 5.2.f of the Regulation for Issuer Listing and Securities Trading
(Regulation), and items 5.1.2 (vi) and 5.2 of the Issuer Manual, the price of
your company shares traded on B3 must be equal to or higher than R$1.00 per
unit.
We verified that, between April 22, 2022 and June 17, 2022, the price of your
company common shares remained below R$1.00 per unit, which constitutes
non-compliance with the above-mentioned items.
In light of the above, the company must:
1. disclose to the market, by July 6, 2022, the content of this notice, the
procedures to be adopted and the schedule that will be adopted to frame the
price of the company shares; and
2. take the appropriate measures to frame the price of the company shares
above R$1.00 (i) by December 21, 2022, or (ii) up until the date of the first
shareholder meeting called after the receipt of this notice, whichever comes
first.
Said disclosure shall be made through the Empresas.Net. system.

B3 guidelines on reverse share split – one of the measures recommended to
increase share price – can be found on our website.
If the company fails to take the appropriate measures by the deadline mentioned
in item 2 of this official letter, B3 will suspend the trading of said securities, as
per item 5.2.7 of the Issuer Manual.
Additionally, we request that said letter be forwarded to the company’s
management and its controllers.
Sincerely,
Ana Lúcia Pereira
Issuers Listing and Supervision Department
In response to the Official Letter, the Company clarifies that, if the price of
its shares remains below one real (R$1.00) until the end of September 2022, it
will adopt the necessary measures to conduct a reverse share split, pursuant to
the current law, as per the schedule attached hereto.
The Company reaffirms its commitment to keeping its shareholders,
investors and the market in general duly informed about this matter and is
available to provide any clarification.
São Paulo, July 6, 2022.

Andrea de Rizzio
Investor Relations Officer

EXHIBIT I
PROCEDURES

DEADLINES

Appreciation by the Fiscal Council of the Management
Proposal relating to the Company’s reverse share split.

By October 13, 2022

Approval of the Management Proposal relating to the
Company’s reverse share split by the Board of Directors.

By October 13, 2022

Publication of the call notice of the Extraordinary
Shareholders’ Meeting that will resolve on the reverse
share split.
If the quorum is not sufficient to convene the Meeting,
pursuant to the law, the publication of the second call
notice will be made.

By October 14, 2022 for the
publication of the Extraordinary
Shareholders’ Meeting first call.

If held on first call:

Holding of the Company’s Extraordinary Shareholders’
Meeting that will resolve on the reverse share split, with a
Material Fact released on the same date.

As of the 21st day of the publication of
the call notice of the Extraordinary
Shareholders’ Meeting on a first call.
If held on second call:
As of the 8th day of the publication of
the call notice of the Extraordinary
Shareholders’ Meeting on a second
call.

Deadline for voluntary adjustment of equity interests
among shareholders, as applicable**.

Thirty (30) days after the date of the
holding of the Extraordinary
Shareholders’ Meeting.

Conclusion of the reverse share split, with the release of a
Notice to the Market.

On the day following the date of the
end of the deadline for voluntary
adjustment of equity interests among
shareholders.

Holding of the bid for the sum of the fractions and the
release of a Notice to the Market after the conclusion of the
last bid.

Ten (10) days after the date of the
conclusion of the reverse share split.

*The Company will proceed with the reverse share split if its share price remains below the required level until the end of September
2022.
** The Company’s Management, together with the controlling shareholder, will structure the procedure that will be proposed for the
operation, including the reverse split factor and how the fractions of shares will be handled. The controlling shareholder may also decide
if the shares can be donated (should this be deemed the best option).
The Company will timely disclose to shareholders and the market in general the details of the operation, including any changes to the
schedule presented herein.

