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COMUNICADO AO MERCADO
A MÉLIUZ S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 12 da Instrução nº 358, de 3 de janeiro de
2002, da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), conforme alterada, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, recebeu, nesta data, comunicação da XP Gestão de
Recursos Ltda. (“XP Gestão”), informando que os fundos geridos pela XP Gestão passaram a
deter 7.050.000 ações de emissão da Companhia, representativas de 5,79% do seu capital social.
A íntegra da correspondência encontra-se anexa a este comunicado.
Belo Horizonte, 10 de novembro de 2020.

Ofli Campos Guimarães
Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores
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Ref.: Posição acionária detida na Meliuz S.A.
Prezado Diretor de Relações com Investidores,
A XP Gestão de Recursos Ltda., na qualidade de gestora de recursos e administradora de carteira
de valores mobiliários devidamente registrada junto à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
e inscrita no CNPJ sob o n° 07.625.200-0001-89 (“XP Gestão”) vem, por meio desta, nos termos
do artigo 12 da Instrução CVM n° 358 de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, informar que
a participação de fundos de investimento por ela geridos, na Meliuz S.A. (“Companhia”) em 07
de novembro de 2020, foi consolidada ao patamar de 5,79% (cinco inteiro e setenta e nove por
cento), passando a deter 7.050.000 (sete milhões e cinquenta mil) ações preferenciais de emissão
da Companhia representativas do seu capital social (“Ações”).
A XP Gestão esclarece ainda que as Ações são detidas por fundos geridos pela XP Gestão, sendo
certo que a aquisição de tais Ações não resulta e não foi efetuada com o objetivo de alterar a
composição do controle ou a estrutura administrativa da Companhia.

Atenciosamente,

_________________________________________________________
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

