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Méliuz e Captalys fazem parceria para oferecer produto de crédito
Méliuz S.A. (B3: CASH3) informa que firmou parceria com a Captalys Companhia de Crédito
(Captalys) com objetivo de oferecer um produto de crédito para os seus usuários que venham a
possuir o novo cartão Méliuz a partir de 2022. A parceria permite que o Méliuz seja o motor de
crédito, aplicando a sua inteligência e conhecimento do seu cliente, enquanto a Captalys entra
com a experiência de crédito fornecendo a infraestrutura e o financiamento da operação.
A estrutura elaborada para dar apoio à parte de crédito para o novo Cartão Méliuz será feita
através de um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) exclusivo, onde tanto o
Méliuz quanto a Captalys terão participação.
A parceria também contempla a troca de experiências para aprimorarmos nossas políticas e
tecnologias para concessão do crédito dentro da plataforma Méliuz complementando toda
estrutura de governança que já vem sendo desenvolvida pela Acesso desde 2019.
A parceria está em linha com a estratégia da Companhia em oferecer um ecossistema completo
para usuário com a vertical shopping e a vertical de serviços financeiros. O crédito é um
importante produto nesse ecossistema e o seu crescimento será realizado de forma gradativa.
Iniciaremos com um modelo exclusivo, com um volume extremamente baixo, e ao longo de
2022 seguiremos algumas etapas de crescimento.

Belo Horizonte, 7 de outubro de 2021

Luciano Cardoso Valle
Diretor de Relações com Investidores
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Méliuz and Captalys establish a partnership to offer credit product
Méliuz S.A. (B3: CASH3) announces that it has established a partnership agreement with
“Captalys Companhia de Crédito” (Captalys) in order to offer a credit product for its users who
may acquire the new Méliuz card in 2022. The partnership allows Méliuz to be a credit driver,
applying its intelligence and its knowledge about its clients, while Captalys, making use of its
credit expertise, provides the infrastructure and the financing needed for the operation.
The structure designed to support the credit part for the new Méliuz Card will be made through
an exclusive Investment Funds in Credit Rights (in Portuguese, Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios, or FIDC), in which both Méliuz and Captalys will have a share.
The partnership also includes the exchange of experiences to improve our policies and
technologies for granting credit within the Méliuz platform, hence complementing the entire
governance structure that has been being developed by Acesso since 2019.
The partnership is in line with the Company's strategy to offer a complete ecosystem for our
users with the shopping and financial service verticals. Credit is an important product in this
ecosystem and its growth will be carried out gradually. We will start with a unique model, with
an extremely low volume, and throughout 2022 we will follow some growth steps.

Belo Horizonte, October 7, 2021

Luciano Cardoso Valle
Chief Investor Relations Officer

