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FATO RELEVANTE
A Pet Center Comércio e Participações S.A. (“Companhia” ou “Petz”), em atendimento ao disposto no artigo 157,
parágrafo 4°, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Resolução n° 44 da CVM, de 23
de agosto de 2021, informa aos seus investidores e ao mercado em geral que recebeu a carta de renúncia do Sr.
Diogo Ugayama Bassi do cargo de Diretor Financeiro (“CFO”) e de Relações com Investidores, e que, em vista da
renúncia do Sr. Diogo Bassi, o Conselho de Administração, em reunião realizada nesta data, elegeu a Sra. Aline
Ferreira Penna Peli para o cargo de CFO e de Relações com Investidores.
O Sr. Sergio Zimerman, Fundador e CEO da Petz, comenta: “Estamos muito felizes e animados com a chegada da
Aline. Toda a sua experiência em Estratégia, Novos Negócios/M&A e Venture Capital no segmento de Varejo,
somada a uma carreira notável e consolidada na área de Relações com Investidores e no Mercado Financeiro, são
muito aderentes ao momento atual e principais projetos da Petz. Esperamos que a Aline possa ajudar a acelerar a
nossa estratégia de crescimento e de construção de ecossistema, aprimorar ainda mais a performance financeira da
Companhia e dar continuidade a nossa relação de confiança e transparência com os investidores e com o mercado
em geral. Assim, acreditamos que ela será uma pessoa chave para o atingimento da nossa visão estratégica de: Ser
mundialmente reconhecido como o melhor ecossistema do segmento Pet até 2025.”
A Sra. Aline Penna, que assumirá o novo cargo a partir do dia 1º de outubro de 2021, possui quase 20 anos de
experiência profissional, tendo sido, antes de se juntar à Companhia, Diretora Executiva de Estratégia, M&A,
Business Development, Venture Capital e Relações com Investidores da Arezzo&Co, onde atuou por cerca de 5
anos. A Sra. Aline tem também 14 anos de experiência profissional no Mercado Financeiro, nas áreas de Buy-Side
Equity Research, tendo sido analista-sênior no HSBC Asset Management e no Bradesco Asset Management com
foco na cobertura de empresas do segmento de Consumo e Varejo no Brasil e na América Latina, além de Private
Equity e Investment Banking/M&A. A Sra. Aline é graduada em Administração pela Fundação Getúlio Vargas.
O Sr. Diogo permanecerá na Companhia até o dia 17 de outubro de 2021. Assim, apoiará o início do processo de
transição de suas atividades para a Sra. Aline. O Sr. Sergio Zimerman complementa: “Gostaria de agradecer
imensamente toda a parceria do Diogo desde a sua chegada à Companhia há 8 anos. Sua dedicação,
comprometimento e contribuições ao longo de todo esse ciclo foram importantes para entregas estratégicas da Petz,
tais como, mais recentemente, a nossa Oferta Inicial de Ações (“IPO”) e também as aquisições do Cansei de Ser
Gato e da Zee.Dog. Em nome de todos da Petz, desejo muito sucesso ao Diogo em seus novos desafios
profissionais.”
São Paulo, 20 de setembro de 2021
Sergio Zimerman
Fundador e CEO

