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COMUNICADO AO MERCADO
São Paulo, 05 de Agosto de 2022 – A Locaweb Serviços de Internet S.A. (“Companhia” ou
”Locaweb”), informa ao mercado em geral que foi celebrado o Contrato Compra e Venda de
Quotas e Outras Avenças entre a sua subsidiária integral Tray Tecnologia em Ecommerce
Ltda. (“Tray”) e os sócios da Síntese Soluções Produtizadas Ltda. (“Síntese”) com a
interveniência e anuência da Companhia (que também é fiadora da Tray com relação a suas
obrigações de pagamento) (“Contrato”), para regular a aquisição da totalidade do capital
social da Síntese, em bases totalmente diluídas, pela Tray (“Operação”).
Sobre a Aquisição
Fundada em 2013 em São Paulo, a Síntese é uma plataforma especializada em soluções de
omnicanalidade para varejo. Com ampla presença no segmento de moda, a empresa oferece
OMS (Order Management System), WMS (Warehouse Management System) e TMS (Tracking
Management System), atendendo grandes marcas como Shoulder, Track & Field, Grupo Soma,
Aramis e Loungerie, dentre outras.
Com essa aquisição, a Locaweb Company reforça o seu portfólio de e-commerce e dá um
passo importante na digitalização do varejo físico por meio de uma plataforma robusta de
integração do comércio online e as lojas. Assim, a Locaweb segue se consolidando como a
melhor opção para digitalizar as empresas do Brasil, ampliando as possibilidades de cross-sell
com sua base de lojistas online.
A Síntese vem apresentando importante aceleração desde 2018 com crescimento anual
composto entre 2018 e 2021 de cerca de 45%, além de operar com rentabilidade positiva.
Seguindo o modelo de atuação da Companhia em outras aquisições, os Srs. Flávio Santos,
Everton Geronimo, Leandro Rocha e Tiago Carvalho, sócios da empresa, permanecerão na
operação da Síntese.

Operação
O preço de fechamento da aquisição da totalidade das quotas sociais da Síntese, em bases
totalmente diluídas, é de aproximadamente R$ 35,2 milhões e está sujeito, ainda, a
determinados ajustes de dívida líquida e capital de giro, usuais neste tipo de transação.
Adicionalmente, os vendedores terão o direito a receber eventual earnout, a depender do
atingimento de determinadas metas financeiras apuradas com base na Receita Líquida da
Síntese, conforme definido no Contrato.
Como garantia à Tray com relação a certas obrigações de indenização assumidas pelos
vendedores no Contrato, uma parcela do preço de fechamento será retida pela Tray e poderá
ser liberada subsequentemente aos vendedores, conforme regras e procedimentos previstos
no Contrato.
Nesta data foi concluída a aquisição da totalidade das quotas de emissão da Síntese, em bases
totalmente diluídas. Após a presente data, restará pendente apenas o cumprimento de certas
obrigações pós fechamento usuais para este tipo de transação.
Tendo em vista que a aquisição da Síntese foi realizada pela Tray, subsidiária integral da
Companhia, não haverá incidência dos procedimentos indicados no art. 256 da Lei das S.A.
A Companhia manterá o mercado e seus acionistas oportuna e adequadamente informados
sobre os fatos subsequentes ao fechamento da Operação, na forma da legislação aplicável.
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NOTICE TO THE MARKET
São Paulo, August 5th, 2022 - Locaweb Serviços de Internet S.A. ("Company" or
"Locaweb") hereby informs the market that it was signed a Quota Purchase and Sale and
Other Covenants Agreement between the Company’s wholly-owned subsidiary Tray
Tecnologia em Ecommerce Ltda. (“Tray”) and the quotaholders of Síntese Soluções
Produtizadas Ltda. ("Síntese"), with the intervention and consent of the Company (which
is also Tray's guarantor with respect to its payment obligations) ("Agreement"), to
regulate the acquisition of the totality of the capital stock of Síntese, on a fully diluted
basis, by Tray ("Transaction").
About the Acquisition
Founded in 2013 in São Paulo, Síntese is a platform specializing in omnichannel solutions
for retail. With a large footprint in the fashion segment, the company offers OMS (Order
Management System), WMS (Warehouse Management System) and TMS (Tracking
Management System), serving major brands such as Shoulder, Track & Field, Grupo
Soma, Aramis and Loungerie, among others.
With this acquisition, Locaweb Company strengthens its e-commerce portfolio, taking an
important step in the digitization of brick-and-mortar retail through a robust platform
for integration of online commerce and stores. Thus, Locaweb continues to become
consolidated as the best option to digitize companies in Brazil, expanding the
possibilities of cross-selling with its base of online shopkeepers.
Síntese has been showing important acceleration since 2018 with a compound annual
growth between 2018 and 2021 of about 45%, in addition to operating with positive
profitability.

Following the Company's performance model in other acquisitions, Mr. Flávio Santos, Mr.
Everton Geronimo, Mr. Leandro Rocha and Mr. Tiago Carvalho, Síntese partners, will
remain at Síntese operation.
Transaction
The closing price for the acquisition of all of the quotas of Síntese, on a fully diluted basis,
is approximately R$35.2 million and is subject to certain adjustments of net debt and
working capital, which are usual in this type of transaction.
Additionally, the sellers will be entitled to receive an earnout, depending on the
achievement of certain financial targets based on Síntese's Net Revenues, as defined in
the Agreement.
As a guarantee to Tray with respect to certain indemnification obligations assumed by
the sellers in the Agreement, a portion of the closing price will be retained by the Tray
and may be subsequently released to the sellers, in accordance with the rules and
procedures set forth in the Agreement.
On this date the acquisition of all the quotas issued by Síntese, on a fully diluted basis,
was concluded. After the present date, the parties are only expected to comply with
certain post-closing obligations which are customary in this type of transaction.
Since the acquisition of Síntese was performed by Tray, a wholly-owned subsidiary of the
Company, the procedures indicated in art. 256 of the Corporations Law will not apply.
The Company will keep the market and its shareholders timely and adequately informed
about the facts subsequent to the closing of the Transaction, in accordance with the
applicable legislation.

Rafael Chamas Alves
CFO and IRO

