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FATO RELEVANTE

Méliuz S.A. (B3: CASH3) (“Companhia” ou “Méliuz”), 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 Share Purchase
Agreement (“Contrato”), entre a Companhia e os sócios da Picodi.com S.A. (“Picodi.com” e
“Vendedores”).
O Contrato tem por objeto a aquisição pela Companhia de ações representativas de 51,2%
(cinquenta e um vírgula dois por cento) do capital social de emissão da Picodi.com por,
aproximadamente, R$ 120 milhões (“Aquisição”).
A Picodi.com é uma plataforma que reúne cupons de descontos, códigos promocionais e
demais promoções de diversas lojas e marcas, presente em mais de 40 países. Fundada em
2010, a Picodi.com conecta, mensalmente, mais de 12 mil lojas online a 4 milhões de
usuários. O site recebe cerca de 68 milhões de visitas por ano, sendo a maioria proveniente
de tráfego orgânico. A plataforma apresentou uma receita líquida de mais de R$ 30 milhões,
entre dezembro de 2019 e novembro de 2020. A empresa, que possui atualmente 94 membros
no time baseado na Polônia, é lucrativa e apresenta geração de caixa positiva.
Adicionalmente, a Companhia celebrou com os Vendedores - que permanecem detentores
dos 48,8% restantes do capital social da Picodi.com - um acordo de acionistas, em que obteve
uma opção de compra para a participação de 48,8% restante, a depender da verificação de
determinados critérios de desempenho, estabelecidos nos próximos 3 ou 4 anos.
A Aquisição é estratégica para os negócios da Companhia, na medida em que permitirá um
ganho de escala e volume para a operação do seu próprio marketplace e ampliará a exposição
do Méliuz a mercados internacionais.
O fechamento da operação está sujeito a condições suspensivas usuais a esse tipo de
transação.
Considerando que a aquisição do controle da Picodi.com 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 que

será realizada no mesmo dia da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, prevista para 30
de abril de 2021.
O laudo de avaliação contratado pela Companhia para instruir a deliberação dos acionistas
está em fase de elaboração e, uma vez concluído, a Companhia informará aos seus acionistas
se haverá direito de retirada aos acionistas dissidentes da deliberação, na forma do parágrafo
segundo do artigo 256, bem como os prazos e regras para seu exercício, caso aplicável.
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, 26 de fevereiro de 2021.

MÉLIUZ S.A.
Luciano Cardoso Valle
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT

Méliuz S.A. (B3: CASH3) (“Company” or “Méliuz”), in compliance with Law 6,404/76,
dated December 15, 1976, as amended (“Brazilian Corporations Law”) article nº 157, §4º,
and CVM rule No. 358/02, dated January 3 , 2002, as amended, announces that on this date
the Company entered into a Share Purchase Agreement (“SPA”) with Picodi.com S.A.
shareholders (“Picodi.com” and “Sellers”).
rd

The purpose of the Agreement is the acquisition by the Company of Picodi.com share interest
of 51.2% (fifty-one point two per cent) for approximately R$ 120 million (“Acquisition”).
Picodi.com is a marketplace for discount coupons, promotional codes and discounts in
general, gathering coupons sellers and customers in a platform available in more than 40
countries. Founded in 2010, Picodi.com monthly connects more than 12 thousand online
stores to 4 million users. The site receives around 68 million visits per year, with most of it
coming from organic traffic. The marketplace presented net revenues of more than R$ 30
million between December 2019 and November 2020. The company, which currently has 94
team members based in Poland, is profitable and has positive cash generation.
The Company also executed with the Sellers, who hold the remaining 48,8% of Picodi.com’s
share capital, a Shareholders Agreement whereby Méliuz is entitled to a call option to buy
the remaining 48,8% of Picodi.com’s share capital in case some predefined performance
goals is met in the next 3 or 4 years.
The Acquisition is strategic for the Company’s businesses, as it will allow Méliuz to obtain
scale and volume gains in the operation of its own marketplace and will also increase its
exposure to the international market.
The closing of the Acquisition is subject to usual precedent conditions for this type of
transaction.
As the Acquisition 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, to be held up to the date of the Annual Shareholders Meeting, which is
expected to occur on April 30, 2021.

The appraisal report contracted by the Company to support the shareholders meeting’s
resolutions is under preparation and, once prepared, the Company will disclose whether the
dissenting shareholders will be entitled or not to withdrawal rights in accordance with article
256, §2º, of Brazilian Corporations Law, as along with the terms and rules for exercising
such right, if applicable.
The Company reinforces its commitment to keep the shareholders and the market in general
informed on the development of the events provided in this material fact.

Belo Horizonte, February 26th, 2021.

MÉLIUZ S.A.
Luciano Cardoso Valle
Chief Investor Relations Officer

