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COMUNICADO AO MERCADO

MAGAZINE LUIZA S.A. (“Companhia” ou “Magalu”) vem a público comunicar aos seus acionistas e ao mercado em
geral que celebrou um contrato para aquisição da Bit55, uma plataforma de tecnologia para processamento de
cartões de crédito e débito na nuvem, construída pelo Banco BS2 para processamento de seus próprios cartões.
A tecnologia proprietária da Bit55 foi desenvolvida ao longo dos últimos dois anos por uma equipe altamente
especializada em produtos financeiros digitais. Com um modelo escalável, a Bit55 possui uma capacidade de
processamento de mais de 2.000 transações por segundo, o que garante um tempo de resposta muito rápido e uma
melhor experiência de compra.
A Bit55 possibilita que cartões sejam emitidos e disponibilizados para uso em minutos, além de oferecer toda a
estrutura necessária para a gestão de um portfólio de cartões de crédito, que inclui desde o recebimento da proposta,
envio do cartão, captura e autorização das transações, emissão da fatura, recebimento e conciliação automática.
Com a aquisição, a Bit55 complementa os serviços oferecidos pela Hub Fintech, que poderá oferecer aos seus
clientes a emissão de cartões de crédito e débito, além dos atuais cartões pré-pago e contas digitais. A Bit55 passa a
fazer parte das iniciativas de fintech do Magalu e é mais um importante passo na estratégia do Magalu de digitalização
do Brasil.
A conclusão da aquisição está sujeita ao cumprimento de obrigações e condições precedentes, usuais a esse tipo de
operação. A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados, nos termos da
legislação aplicável.

São Paulo, 08 de junho de 2021.

Roberto Bellissimo Rodrigues
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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NOTICE TO THE MARKET

Magazine Luiza S.A. ("Company" or "Magalu"), announces to its shareholders and the market in general that it
has concluded the acquisition of Bit55 (“Bit55”).
Bit55 is a technology platform for processing credit and debit cards. The platform was created by a special team
of experienced financial product developers within Banco BS2, a leading Brazilian digital bank, which used the
technology to process their own cards.
Bit55's proprietary cloud-based platform has a processing capacity of more than 2,000 transactions per second.
This guarantees a rapid response time for each transaction, providing the best shopping experience.
In addition to enabling cards to be issued and made available in minutes, Bit55’s platform offers all of the
necessary functions for managing a credit card portfolio including: receiving proposals, emitting cards, capturing
and authorizing transactions, issuing invoices and generating automatic account reconciliation.
Bit55’s credit and debit card operations complement Hub Fintech’s prepaid card and digital account business,
giving Magalu a comprehensive portfolio of fintech solutions with which to digitalize Brazil.
The completion of the acquisition is subject to the fulfillment of certain obligations and conditions precedent usual
for this type of operation. The Company will keep its shareholders, and the market in general, duly informed under
the terms of the applicable legislation.

São Paulo, June 8th, 2021

Roberto Bellissimo Rodrigues
Chief Financial Officer and Director of Investor Relations

