COMPANHIA ABERTA
CNPJ/ME: 14.110.585/0001-07
NIRE: 31300112659

Méliuz informa redução de participação acionária relevante
Méliuz (CASH3) informa que recebeu o comunicado abaixo da Truxt Investimentos sobre
redução de participação acionária relevante:
“Truxt Investimentos Ltda., inscrita no CNPJ sob n. 23.890.968/0001-36, com sede na Avenida
Ataulfo de Paiva 153 - 6º andar, Rio de Janeiro - RJ (“TRUXT”) vem, conforme previsto no Artigo
12 da Resolução 44/21 da CVM, informar a solicitar a divulgação pelos meios apropriados,
conforme regulamentação da CVM e da B3 S.A., do que segue:
(i) Em negociações realizadas ao longo dos últimos pregões, fundos ou carteiras de investimento
geridos pela TRUXT alienaram ações ordinárias de emissão de MÉLIUZ S.A. (“Companhia”),
passando a deter, em conjunto, um total de 35.307.967 ações de mesma classe (CASH3), que
representam, aproximadamente, 4,39% do total de ações ordinárias emitidas pela Companhia.
(ii) As negociações objeto deste comunicado têm por objetivo investimento e não visam alterar
a composição do controle ou a estrutura administrativa da Companhia. Tampouco foram
celebrados quaisquer contratos ou acordos que regulem o exercício de direito de voto ou a
compra e venda de valores mobiliários emitidos pela Companhia.”
O Méliuz informa que prosseguirá com a atualização de seu Formulário de Referência para
refletir a referida alteração nos termos da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada.

Belo Horizonte, 27 de setembro de 2021

Luciano Cardoso Valle
Diretor de Relações com Investidores

Publicly listed company
(CNPJ/MF): 14.110.585/0001-07
NIRE: 31300112659

Méliuz informs reduction of relevant shareholder ownership
Méliuz (CASH3) informs that received the notification below from Truxt Investimentos regarding
the reduction of relevant shareholder ownership:
“Truxt Investimentos Ltda. (“TRUXT”), registered under Brazil’s Corporate Taxpayer ID no.
23.890.968/0001-36, headquartered at Av. Ataulfo de Paiva 153 - 6th floor, Rio de Janeiro - RJ
hereby informs and requests disclosure, as CVM and B3 S.A. regulations, as follows:
(i) In trading carried out over the last stock market sessions, investment funds or portfolios
managed by TRUXT sold common shares issued by MÉLIUZ SA (“Company”), now holding a total
of 35,307,967 shares of the same class (CASH3), which represent approximately 4.39% of the
total common shares issued by the Company.
(ii) The negotiations that are the object of this notice are for investment purposes and are not
intended to change the composition of the Company's control or administrative structure.
Neither were any contracts or agreements that regulate the exercise of voting rights or the
purchase and sale of securities issued by the Company.”
Méliuz informs that it will proceed with the update of its Reference Form to reflect this change
pursuant to CVM Instruction No. 480/09, as amended.

Belo Horizonte, September 27th, 2021
Luciano Cardoso Valle
Chief Investor Relations Officer

