MÉLIUZ S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/ME n° 14.110.585/0001-07
NIRE 3130011265-9
AVISO AOS ACIONISTAS
MÉLIUZ S.A. – “Méliuz” ou “Companhia” (B3: CASH3), comunica aos acionistas e ao mercado em
geral que, em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em segunda convocação,
no dia 03 de setembro de 2021 (“AGE”), dentre outras matérias, foi aprovado o desdobramento
da totalidade de suas ações, na proporção de 1 (uma) ação ordinária para 6 (seis) ações ordinárias,
sem modificação do valor do capital social da Companhia. Em continuidade ao Fato Relevante
divulgado em 23 de julho de 2021, a Companhia informa o que se segue:


As ações resultantes do desdobramento aqui referido conferirão aos seus titulares os
mesmos direitos das ações ordinárias existentes, inclusive em relação à distribuição de
dividendos e/ou juros sobre capital próprio e eventuais remunerações de capital que
vierem a ser distribuídos pela Companhia;



As ações da Companhia serão negociadas ex-desdobramento a partir de 10 de setembro
de 2021 (inclusive), e as ações resultantes deste desdobramento serão creditadas aos
acionistas até o dia 14 de setembro de 2021;



Como o desdobramento de ações foi aprovado de forma que cada ação de emissão da
Companhia foi desdobrada em 6 (seis) ações da mesma espécie, não houve sobras
decorrentes de frações de ações.
Belo Horizonte, 03 de setembro de 2021.
LUCIANO CARDOSO VALLE
DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

MÉLIUZ S.A.
LISTED COMPANY
CNPJ/ME n° 14.110.585/0001-07
NIRE 3130011265-9
NOTICE TO SHAREHOLDERS
Méliuz S.A. – “Méliuz” or “Company” (B3: CASH3), hereby informs its shareholders and the market
in general that, at the Company’s Extraordinary Shareholders’ Meeting (“ESM”) held on a second
notice on September 3rd, 2021, among other matters, it was approved the split of all the
Company’s shares, in a proportion of 1 (one) common share to 6 (six) common shares, without
altering the value of the Company's capital stock. Following the Material Fact disclosed on July 23,
2021, the Company hereby informs the market as follows:
1. The shares resulting from the approved split will fully grant their holders the same rights
as the existing common shares, including dividends and/or interest on equity and any
eventual equity returns that may be distributed by the Company.
2.

The Company’s shares will be traded “ex-split” as of September 10th, 2021(included), and
the shares resulting from the split will be credited to shareholders until September 14th,
2021.

3.

As the split of shares was approved in such a way that each share issued by the Company
was split into 6 (six) shares of the same type, there were no remaining shares resulting
from fractions of shares.
Belo Horizonte, September 3rd, 2021.
LUCIANO CARDOSO VALLE
CHIEF INVESTORS RELATIONS OFFICER

