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FATO RELEVANTE
Ideiasnet conclui a incorporação de ações da Padtec S.A.
IDEIASNET S.A. (B3: IDNT3) (“Ideiasnet” ou “Companhia”), em cumprimento às
disposições da Instrução CVM nº 358/2002, conforme alterada, informa a seus acionistas
e ao mercado em geral que, conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária
(“AGE”) realizada em 27 de abril de 2020, a operação de incorporação de ações de
emissão da Padtec S.A. (“Padtec”) pela Ideiasnet, com a consequente conversão da Padtec
em subsidiária integral da Companhia (“Incorporação de Ações” ou “Operação”), nos
termos do artigo 252 da Lei 6.404/1976 (“Lei das S.A.”), objeto de fatos relevantes
divulgados em 27 de março e 27 de abril de 2020, foi implementada na data de hoje.
Nenhum dos acionistas da Ideiasnet registrados na base acionária disponibilizada pelo
agente escriturador das ações da Companhia correspondente ao pregão B3 do dia 27 de
março de 2020 (data da divulgação do primeiro Fato Relevante referente à Operação)
exerceu o direito de retirada, nos termos do artigo 252, §1º da Lei das S.A.
Tendo em vista a implementação da Operação, a Companhia informa que divulgou, na
presente data, por meio do Módulo IPE do Sistema Empresas.Net, os seguintes
documentos: (i) Estatuto Social contendo novo capital social e capital social autorizado,
conforme aprovado na AGE; (ii) VII Plano de Opção de Compra de Ações, também
aprovado na AGE; e (iii) Acordo de Acionistas firmado entre os novos acionistas da
Companhia – BNDES Participações S.A. – BNDESPAR e Fundação CPQD – Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, tendo a Ideiasnet como Interveniente
Anuente e ora arquivado em sua sede.
Dentro de, no máximo, 30 (trinta) dias contados da presente data a Companhia convocará
nova Assembleia Geral Extraordinária para deliberar a respeito dos assuntos descritos no
item 4. “Planos para condução dos negócios sociais, notadamente no que se refere a
eventos societários específicos que se pretenda promover” do Anexo I - Informações

sobre a Incorporação de Ações (Anexo 20-A da ICVM 480), constante da Proposta da
Administração apresentada para a AGE realizada em 27 de abril de 2020.
Rio de Janeiro, 01 de junho de 2020.
Sami Amine Haddad
Diretor de Relações com Investidores
Ideiasnet S.A.
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