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FATO RELEVANTE
São Paulo, 27 de janeiro de 2022 – A ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A. (B3: ALPK3)
(“Companhia” ou “Estapar”), em atendimento à Resolução CVM n.º 44, de 23 de agosto de 2021 ("Resolução CVM 44"), comunica
aos seus acionistas e ao público em geral o quanto segue.
A Estapar e a ECOVAGAS CARREGADORES ELÉTRICOS LTDA (“Ecovagas”), empresa controlada pela Companhia celebraram em
6 de janeiro de 2022 um Memorando de Entendimentos com Zletric Comercial Eletroeletrônica Ltda. ("Zletric") para estabelecer os
termos e condições pelos quais a Companhia, a Ecovagas, e a Zletric têm interesse em combinar estruturas, com vistas à exploração
conjunta e ampla do mercado brasileiro de eletromobilidade, através da infraestrutura de recarga de veículos eletrificados, tanto nos
segmentos comerciais (em empreendimentos tais como estacionamentos localizados em aeroportos, edifícios comercias, shoppings
centers, arenas, hospitais, dentre outros), quanto aos frotistas (tais como: frotas corporativas, locadoras e gestoras), além do
segmento residencial (com soluções e tecnologia para condomínios residenciais e clientes finais) ("Potencial Operação").
Nos termos acordados no MoU, caso a Potencial Operação se concretize, a Companhia passará a deter, direta ou indiretamente,
participação societária relevante na combinação das estruturas da Ecovagas com a Zletric.
As características da Potencial Operação, incluindo montantes envolvidos, participação societária final, ativos e contratos
transferidos e a estrutura definitiva, estão sujeitas à conclusão das negociações dos documentos definitivos em termos satisfatórios
para as partes envolvidas, bem como de eventuais aprovações societárias das companhias envolvidas e de órgãos de controle, de
forma que não há qualquer garantia de que a Potencial Operação será concluída com sucesso. Quando da definição da estrutura
final da Potencial Operação a Companhia divulgará se será necessária a aprovação da Potencial Operação pela Assembleia Geral de
acionistas e/ou pelo Conselho de Administração da Companhia.
Sobre a Zletric
A Zletric é uma startup criada em 2019 com o plano de oferecer uma solução inteligente para mobilidade urbana, buscando entregar
energia limpa em uma rede de recarga para veículos elétricos. A startup oferece soluções para condomínios residenciais, redes de
supermercados, shoppings, hotéis, e diversos outros segmentos. A Zletric já instalou mais de 170 estações e possui dezenas de
estações em processo de instalação em diferentes estados. O início do desenvolvimento das atividades da Zletric foi na região Sul
do Brasil, nos Estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e Paraná. Atualmente, está presente também na região sudeste, nos
estados de São Paulo e Rio de Janeiro e iniciou recentemente operação em Brasíllia-DF.
Racional da Potencial Operação
A Potencial Operação insere-se na estratégia da Companhia de expandir a atuação da Estapar no segmento de recargas de veículos
elétricos através da Ecovagas, empresa controlada com foco no referido segmento, que conta com mais de 200 carregadores
instalados em mais de 100 locais em 29 cidades
A combinação das estruturas das empresas proporcionará aos usuários as melhores soluções de infraestrutura de recarga elétrica,
tanto para segmentos Business-to-Business - B2B (clientes comerciais, como frotistas e montadoras) quanto ao Business-toConsumer - B2C (clientes finais são os usuários), visando nos tornar um dos maiores players do ecossistema de eletromobilidade do
País.
A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado em geral informados sobre a Potencial Operação divulgada por meio do Fato
Relevante publicado nesta data e demais eventos que possam influenciar a cotação dos seus valores mobiliários ou a decisão dos
investidores de comprar, vender, manter ou exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores mobiliários emitidos
pela Companhia ou a eles referenciados, nos termos da Resolução CVM 44.
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Informações adicionais podem ser obtidas junto ao Departamento de Relações com Investidores através do telefone (11) 2161-8099
ou do e‐mail ri@estapar.com.br.

Atenciosamente,
EMILIO SANCHES SALGADO JUNIOR
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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