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Méliuz lança seu novo site de Relações com Investidores e anuncia
entrada nos índices IBrX-50 e IGPTW da B3
O Méliuz S.A. (B3: CASH3) informa aos seus acionistas e ao mercado em geral o lançamento do
seu novo site de Relações com Investidores. Mais moderno e com navegação intuitiva, o novo site
de RI traz novos conteúdos e preza pela transparência e agilidade na busca de informações,
melhorando a experiência dos usuários e dos investidores.
O Méliuz anuncia também a entrada nos índices IBrX-50 e IGPTW (Great Place to Work) da B3, a
partir de janeiro de 2022. O índice IBrX-50 representa os 50 ativos mais negociados e mais
representativos do mercado de ações brasileiro. Já o IGPTW, índice recém criado pela B3 em
parceria com a consultoria global Great Place to Work, tem foco nas empresas que possuem as
melhores práticas no mercado de trabalho.
Estamos felizes em entregar um novo site de Relações com Investidores que seja a cara do Méliuz
e que seja mais transparente para os analistas e investidores. A entrada no IGPTW é reflexo de um
dos principais valores do Méliuz, a importância da manutenção da nossa cultura e a valorização dos
nossos colaboradores.
Venha conhecer o nosso novo site de RI: https://ri.meliuz.com.br/

Belo Horizonte, 4 de janeiro de 2022
Luciano Cardoso Valle
Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores
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Méliuz launches its new Investor Relations website and announces
entry into the B3 IBrX-50 and IGPTW indexes
Méliuz S.A. (B3: CASH3) informs its shareholders and the market in general about the launch of its
new Investor Relations website. More modern and with intuitive navigation, the new IR website
brings new content and values transparency and agility in the search for information, improving the
experience of users and investors.
Méliuz also announces its entry into the B3 IBrX-50 and IGPTW (Great Place to Work) indexes, as of
January 2022. The IBrX-50 index represents the 50 most traded and most representative assets in
the Brazilian stock market. The IGPTW, an index recently created by B3 in partnership with the
global consultancy Great Place to Work, focuses on companies that have the best practices in the
labor market.
We are happy to deliver a new Investor Relations website that is the face of Méliuz and that is more
transparent to analysts and investors. Joining the IGPTW is a reflection of one of Méliuz's main
values, the importance of maintaining our culture and valuing our employees.
Discover our new IR website: https://ri.meliuz.com.br/

Belo Horizonte, January 4, 2022
Luciano Cardoso Valle
CFO and Investor Relations Officer

