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FATO RELEVANTE
Méliuz S.A. – “Méliuz” ou “Companhia” (B3: CASH3), em atendimento ao disposto no artigo 157,
§4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e na Instrução
CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao
mercado em geral que foi celebrado, nesta data, o Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras
Avenças (“Contrato”) entre a Companhia e a totalidade dos sócios da Melhor Plano Internet Ltda.
(“Melhor Plano”).
O Contrato tem por objeto a aquisição, pela Companhia, de quotas representativas de 100% do
capital social total e votante da Melhor Plano, por um preço de aquisição composto por uma
parcela inicial, no montante aproximado de R$10.300.000,00 sujeita a ajustes usuais em operações
desta natureza. Adicionalmente, os vendedores terão direito a receber eventual Earnout, a
depender do atingimento de determinadas metas financeiras apuradas pela Melhor Plano.
O Melhor Plano iniciou suas atividades em 2015 e atua como um marketplace, oferecendo aos
consumidores finais ferramentas de comparação de preços e serviços ofertados por terceiros, de
modo a auxiliá-los na tomada de decisões para a contratação de serviços financeiros e de
telecomunicações. A empresa também conta com o teste de velocidade Minha Conexão,
disponível em site e aplicativo, em que o usuário pode conferir a qualidade da sua conexão e
receber recomendações de ofertas semelhantes após o teste. Recentemente, começaram a
oferecer serviços de comparação de cartão de crédito e conta corrente, dando início à sua atuação
no mercado de serviços financeiros. Em 2020, registraram mais de 17 milhões de acessos, com
uma média mensal de tráfego, nos últimos 6 meses, de 1,3 milhão de visitas. No último ano, o
Melhor Plano obteve receita líquida de R$4,4 milhões, com um CAGR superior a 150% entre 2018
e 2020.
Atualmente, o Melhor Plano possui 48 funcionários, sendo 35% com foco em SEO - Search Engine
Optimization, ou Otimização para Mecanismos de Busca, um importante canal de aquisição
orgânica. Assim como na aquisição do Promobit, o tráfego de qualidade do Melhor Plano
representa uma importante fonte de aquisição de novos usuários a baixo custo para o Méliuz.
Considerando que a aquisição da Melhor Plano representa investimento relevante para a Méliuz,
nos termos do parágrafo primeiro do artigo 256 da Lei das S.A., a aquisição será submetida à
ratificação pelos seus acionistas em Assembleia Geral Extraordinária a ser convocada pelos
administradores para esse fim.
Por fim, a Companhia reitera seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral
informados acerca do andamento do assunto objeto deste fato relevante.
Belo Horizonte, 13 de maio de 2021.
Luciano Cardoso Valle
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
Méliuz S.A. – “Méliuz” or “Company” (B3: CASH3), in compliance with the Brazilian Law
No. 6,404/76, dated December 15, 1976, as amended (“Brazilian Corporations Law”), article No.
157, §4º, and CVM Rule No. 358, dated January 3, 2002, as amended, announces to its
shareholders and the market in general that, on this date, the Company entered into a quota
purchase and sale agreement (Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças)
(“Agreement”) with all quotaholders of Melhor Plano Internet Ltda. (“Melhor Plano”).
The purpose of the Agreement is the acquisition, by the Company, of quotas representing 100% of
Melhor Plano's total and voting capital. The purchase price is composed of an initial installment, in
the amount around R$10,300,000.00, subject to adjustments common to transactions of this nature
Furthermore, the sellers shall be entitled to an earnout contingent upon the achievement of certain
financial targets by Melhor Plano.
Melhor Plano started in 2013 and is a marketplace that offers to final buyer price comparison tools
for products and services provided by third parties, aiming to help its users to make better decisions
in contracting telecom and financial services. Melhor Plano also owns the internet speed test Minha
Conexão, available on the website and mobile app, where the user can check her connection quality
and receive recommended offers from similar providers after the test. Recently, it started offering
credit card and current account comparison tools, expanding toward financial services. In 2020,
registered more than 17 million sessions, with a monthly average for the last 6 months of 1.3 million
visits. Last year, Melhor Plano recorded net revenues of R$4.4 million, with a CAGR above 150%
between 2018 and 2020.
Currently, Melhor Plano has 48 employees, 35% of these dedicated to SEO - Search Engine
Optimization, an important organic acquisition channel. Like Promobit, high quality traffic from
Melhor Plano is an important low-cost user acquisition channel to Méliuz.
As the acquisition of Melhor Plano is considered a material investment to Méliuz, in compliance with
article 256 of the Brazilian Corporations Law, the transaction will be submitted to the ratification by
the shareholders, in a Shareholders Meeting to be called by the management to discuss the matter.
The Company reinforces its commitment to keep the shareholders and general market informed on
the progress of the events presented in this material fact.

Belo Horizonte, May 13th, 2021.
Luciano Cardoso Valle
Chief Investor Relations Officer
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