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COMUNICADO AO MERCADO

São Paulo, 03 de maio de 2021 – A Locaweb Serviços de Internet S.A. (“Companhia”)
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, suas ações
ingressaram na carteira do Índice Bovespa (“Ibovespa”), principal índice na B3, composto
pelas ações com o maior volume negociado nos últimos 12 meses.
As ações da Locaweb ingressaram na posição 49 dentre 84 ações listadas e passa a
compor o índice com participação de 0,557%. A presença no Ibovespa aumenta a
visibilidade da Companhia, possibilitando a procura de um maior número de fundos de
investimentos por LWSA3.
A Companhia, que já contava com a participação em índices como o IBrX-100, SMLL, IGC,
IGC-NM e ITAG, passa a ser listada em um total de nove índices na Bolsa de Valores de
São Paulo.
A entrada em novos índices é resultado do intenso trabalho da Companhia em ampliar
sua participação, relevância e exposição no mercado. A Companhia segue focada em sua
estratégia de crescimento, buscando, por meio das suas entregas, a geração de valor a
seus acionistas.

Rafael Chamas Alves
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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NOTICE TO THE MARKET

São Paulo, May 3th, 2021 – Locaweb Serviços de Internet S.A. (“Company”) hereby
informs to its shareholders and to the market in general that as of this day, it has been
included as part of Índice Bovespa (or Ibovespa), which consists of the most traded
companies in Brazil’s main stock exchange in the last twelve months.
Locaweb's shares were included into the position 49 among 84 listed companies and
becomes part of the index with a participation of 0.557%. The presence in the Ibovespa
enhances visibility and increases demand for LWSA3 from a greater number of indexed
funds.
The Company, which already part of several indexes, including IBrX-100, SMLL, IGCX, IGCNM and ITAG, is now listed in a total of nine indexes on the São Paulo Stock Exchange.
The Company’s sees this addition as product of its results over the past year and of its
efforts to increase relevance, engagement and awareness in the market. Locaweb
remains focused on its growth strategy, while seeking to create value for its shareholders.

Rafael Chamas Alves
CFO and IRO

