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FATO RELEVANTE
DOTZ S.A. (B3: DOTZ3) ("Companhia" ou "Dotz") comunica a seus acionistas e ao mercado em
geral, em observância ao disposto no § 4º do artigo 157 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), e à Resolução CVM 44, de 23 de agosto
de 2021, conforme alterada, em atualização aos Fatos Relevantes publicados pela Companhia em
3 de março de 2022 e 4 de abril de 2022, o que segue:
Os acionistas da Companhia presentes na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia
realizada nesta data aprovaram, por unanimidade, a incorporação de ações de emissão da Noverde
Tecnologia e Pagamentos S.A. ("Noverde"), dentre outras matérias, nos termos do "Acordo de
Associação e Outras Avenças", celebrado entre a Companhia e a Noverde, Noverde
Correspondente Bancário Ltda. e certos acionistas fundadores da Noverde ("Acordo de
Associação") ("Transação").
Ato contínuo, nesta data, foi verificado pelas partes do Acordo de Associação o implemento (ou
renúncia, conforme o caso) das condições suspensivas aplicáveis à Transação, de forma que foi
então realizado o fechamento da Transação, com a efetivação da compra e venda e da incorporação
de ações de emissão da Noverde pela Companhia. Como resultado, a Companhia passou a ser
titular, nesta data, da totalidade das ações de emissão da Noverde.

São Paulo, 1º de agosto de 2022.

DOTZ S.A.
Otávio Augusto Gomes de Araujo
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
DOTZ S.A. (B3: DOTZ3) ("Company" or "Dotz") informs its shareholders and the general market, in
compliance with paragraph 4, art. 157 of Law No. 6,404, of December 15, 1976, as amended
("Brazilian Corporate Law") and with CVM Resolution No. 44, of August 23, 2021, as an update to
the Material Facts published by the Company on March 3rd, 2022 and April 4th, 2022, the following:
The shareholders of the Company present at the Special General Shareholders Meeting of the
Company approved, unanimously, the merger of the shares (incorporação de ações) of Noverde
Tecnologia e Pagamentos S.A. ("Noverde"), among other matters, pursuant to the "Investment
Agreement" (Acordo de Associação) between the Company, Noverde, Noverde Correspondente
Bancário Ltda. and certain founding shareholders of Noverde ("Agreement") ("Transaction").
Following the Special General Shareholders Meeting of the Company, on this date the parties of the
Agreement verified the implementation of (or waiver, as applicable) of the conditions precedent
applicable to the Transaction, with the resulting closing of the Transaction, with the effectiveness of
the sale and purchase and merger of shares (incorporação de ações) of Noverde by the Company.
As a result, on this date the Company became a holder of 100% of the shares

São Paulo, August 1st, 2022.

DOTZ S.A.
Otávio Augusto Gomes de Araujo
Chief Financial and Investor Relations Officer
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