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FATO RELEVANTE

PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações – Em Recuperação Judicial,
sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Dr. Cardoso de Melo, nº 1.995, 6º andar, Vila Olímpia, CEP 04548-005, inscrita no CNPJ
sob n.º 02.950.811/0001-89, registrada na Comissão de Valores Mobiliários como
companhia aberta categoria “A” sob o código 20478, com suas ações negociadas no Novo
Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Companhia”) vem, em atendimento ao
disposto no § 4.º do art. 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das S.A.”), nos termos e para fins da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro
de 2002, conforme alterada, e em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 21 de
agosto de 2020, informar o quanto segue.
Na presente data foi devidamente instalada, em segunda convocação, com presença de
acionistas representando aproximadamente 19,16% do capital social com direito a voto da
Companhia, a Assembleia Geral Extraordinária (“AGE 31.08”) para, examinar, discutir e
votar mesma ordem do dia constante da assembleia geral extraordinária realizada em 18 de
agosto de 2020 (“AGE 18.08”), de modo que foram anuladas as deliberações da AGE
18.08.
Adicionalmente, conforme ata e mapas de votação da AGE 31.08 divulgados na presente
data, a Companhia destaca que a proposta de reeleição da chapa para compor o Conselho
de Administração indicada pelos administradores foi rejeitada por maioria de votos dos
acionistas presentes.
Nesse sentido, tendo em vista a rejeição da eleição dos atuais membros do Conselho de
Administração da Companhia, que já não haviam sido reeleitos quando da primeira
proposta de sua eleição na assembleia geral ordinária da Companhia realizada em 29 de
junho de 2020, e considerando que não houve indicações de chapas alternativas ou de
outros candidatos para compor o Conselho de Administração, a administração da
Companhia informa que, em atendimento à vontade dos acionistas da Companhia,
permanecerão temporariamente vagos os cargos do Conselho de Administração da
Companhia a partir desta data e serão rapidamente tomadas todas as medidas para

indicação de nova chapa, bem como convocação de nova assembleia geral extraordinária a
fim de eleger o Conselho de Administração da Companhia com mandato até a data de
realização da assembleia geral ordinária que examinar as contas relativas ao exercício social
a ser encerrado em 31 de dezembro de 2020.
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