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COMUNICADO AO MERCADO
Esclarecimentos sobre consultas da B3 - Negociações atípicas de valores mobiliários
PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações – Em Recuperação Judicial em
atenção ao Ofício B3 537/2021-SLS, datado de 20 de abril de 2021 (“Ofício”), vem apresentar os
esclarecimentos solicitados à Companhia pela B3.
Para melhor compreensão dos questionamentos e dos esclarecimentos prestados pela Companhia,
o Ofício segue transcrito no Anexo I e a resposta da Companhia consta do Anexo II ao presente
comunicado.
Nos termos da legislação aplicável e em conformidade com as melhores práticas de governança, a
Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados.

São Paulo, 20 de abril de 2021.
AUGUSTO ALVES DOS REIS NETO
Diretor Presidente, Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores

ANEXO I - TRANSCRIÇÃO DO OFÍCIO

ANEXO II - ESCLARECIMENTOS DA COMPANHIA
Ref.: Esclarecimento referente ao Ofício B3 537/2021-SLS
Prezados Senhores,
PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES – Em Recuperação
Judicial (“PDG”) vem, respeitosamente, por meio de seu Diretor Presidente, Vice-Presidente e
de Relações com Investidores, prestar os esclarecimentos requeridos pela B3 por meio do Ofício
mencionado, com base nas informações e fatos a seguir expostos.
Em atenção ao Ofício, a Companhia esclarece que não tem conhecimento de qualquer ato ou fato
que possa justificar as oscilações registradas na cotação das ações de emissão da Companhia, no
número de negócios e na quantidade de ações negociadas.
Adicionalmente, os administradores Companhia foram consultados e também confirmaram que
não têm conhecimento de qualquer informação relevante, pendente de divulgação ao mercado,
que possa influenciar a cotação dos valores mobiliários de sua emissão, a decisão dos investidores
de negociar valores mobiliários da Companhia ou de exercer direitos a eles relacionados.
Permanecemos à disposição caso quaisquer esclarecimentos adicionais sejam necessários.

