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São Paulo, 09 de junho de 2021– A Locaweb Serviços de Internet S.A. (“Companhia”)
em atendimento à Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 03
de janeiro de 2002, conforme alterada, e às disposições do parágrafo 4º do artigo 157
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), informa
ao mercado que, em complemento ao Fato Relevante da Companhia publicado em 21
de abril de 2021, na presente data, foram cumpridas todas as condições precedentes
previstas no Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças celebrado entre a
Companhia e os acionistas da Organisys Software S.A. (“Bling” e “Contrato Bling”,
respectivamente), e realizada a aquisição, pela Companhia, da totalidade do capital social
do Bling.
Imediatamente após o fechamento da Operação, mas também na presente data, foi
concluída a aquisição, pelo Bling, já na qualidade de sociedade controlada pela
Companhia, da totalidade das ações de emissão da Pagcerto Soluções em Pagamento
S.A. (“Pagcerto”).

Sobre a Aquisição
Lançado em 2009 na cidade de Bento Gonçalves, o Bling é um sistema de gestão online,
para o segmento de e-commerce e micro e pequenas empresas – MPEs, com mais de
200 integrações, que oferece soluções no modelo SaaS para negócios físicos, virtuais ou
híbridos, auxiliando na gestão e organização dos negócios, por meio de módulos para
emissão de notas fiscais eletrônicas, catálogo de produtos, estoques e vendas multicanal,
PDV, gestão financeira, integrações com plataformas de e-commerce, marketplaces e
soluções logísticas, dentre outros.

O Bling vem ampliando sua integração com o sistema bancário, a partir da visão
proporcionada pela agenda do Open Banking. Desde 2020 os clientes do Bling já
possuem uma conta digital integrada ao sistema de gestão, facilitando a emissão de
boletos, transferências, pagamentos de contas e conciliações financeiras. Nos próximos
meses serão adicionados novos serviços, como Pix, serviços de adquirência e
antecipações de recebíveis, facilitando o acesso das micro e pequenas empresas ao
sistema financeiro.
Com essa aquisição, a Locaweb, que já tem o mais completo ecossistema de soluções
tecnológicas para MPE’s e forte atuação no mercado de e-commerce, deixa o seu
portfólio ainda mais robusto e entra no importante e sinérgico mercado de sistemas de
gestão.
O Bling já chega aproveitando o grande potencial de sinergia com todo o ecossistema
que a Locaweb construiu: plataforma de e-commerce, integrador com marketplace, PDV,
pagamentos, gestão de assinatura, integração logística, marketing digital e reforça, ainda
mais, a estratégia de crédito e serviços financeiros da Companhia.
Além da possibilidade de oferecer a plataforma para os mais de 400 mil clientes da
Locaweb, o Bling continuará trabalhando de forma agnóstica, com novas integrações e
atendendo as demandas de todo o mercado e será uma importante fonte de captação
de novos clientes para venda de produtos do ecossistema.
Uma grande parcela dos clientes de Commerce da Locaweb já fazem uso de alguma
solução ERP e o Bling é que tem a maior penetração nesta base. Isso também abre uma
possibilidade enorme de todos os novos clientes de Commerce da Locaweb já nascerem
integrados com a plataforma.
Assim como a Locaweb, o Bling vem apresentando forte crescimento. Nos últimos 12
meses, a base de clientes pagantes da companhia aumentou 62% e o ARR (Receita Anual
Recorrente) atingiu R$ 60 milhões, um crescimento anual de 79%, além de ser uma
operação com ótima capacidade de geração de EBITDA.

Seguindo o modelo de atuação da companhia em outras aquisições, o Sr. Antônio
Nodari, fundador do Bling, permanece como CEO da operação e manterá o time de
colaboradores em sua sede em Bento Gonçalves.
A Companhia informa que ainda está avaliando com seus assessores se a Operação de
aquisição do Bling estará sujeita aos termos do artigo 256 da Lei das S.A. e, neste caso,
se haverá direito de recesso. Caso se aplique o artigo 256 da Lei das S.A., a Companhia
levará a Operação para ratificação pela assembleia geral, nos termos da legislação
aplicável. A aquisição da Pagcerto, por sua vez, foi realizada pelo Bling, sociedade
controlada pela Companhia no momento da aquisição, não havendo, portanto,
incidência dos procedimentos indicados no art. 256 da Lei das S.A. com relação a esta
operação.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral oportuna e adequadamente
informados sobre os fatos subsequentes ao fechamento das referidas operações, na
forma da legislação aplicável.

Rafael Chamas Alves
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MATERIAL FACT
São Paulo, June 09, 2021 - Locaweb Serviços de Internet S.A. (“Company”) pursuant to
the Rule of the Brazilian Securities and Exchange Commission of Brazil (“CVM”) No. 358,
of January 3, 2002, as amended, and to the provisions of Article 157, Paragraph 4, of Law
No. 6.404, of December 15, 1976, as amended (“Corporation Law”), hereby informs the
market that, in addition to the Company’s Material Fact published on April 21, 2021, on
the date hereof, all conditions precedent set forth in the Share Purchase and Sale and
Other Covenants Agreement entered into by and among the Company and the
shareholders of Organisys Software S.A (“Bling” and “Bling Agreement”, respectively)
have been fulfilled, and the Company carried out the acquisition of the totality of the
capital stock of Bling.
Immediately after the closing of the Transaction, but also on the date hereof, Bling, as a
company controlled by the Company, carried out the acquisition of the totality of the
shares issued by Pagcerto Soluções em Pagamento S.A. ("Pagcerto").

About the Acquisition
Launched in 2009 in the city of Bento Gonçalves, Bling is an online management system
for the segment of e-commerce and micro and small enterprises – MSEs, with more than
200 integrations, which offers solutions in the SaaS model for physical, virtual businesses
or hybrids, assisting in business management and organization, through modules for
issuing electronic invoices, product catalog, inventory and multichannel sales, POS,
financial management, integrations with e-commerce platforms, marketplaces and
logistic solutions, among others.

Bling has been expanding its integration with the banking system, based on the vision
provided by the Open Banking agenda. Since 2020, Bling's clients already have a digital
account integrated with the management system, facilitating the issuance of bank slips
(“boletos”), transfers, bill payments and financial reconciliations. In the coming months,
new services will be added, such as Pix, acquiring services and receivables anticipation,
facilitating the access of micro and small enterprises to the financial system.
With this acquisition, Locaweb, which already has the most complete ecosystem of
technological solutions for MSEs and a strong presence in the e-commerce market,
makes its portfolio even more robust and enters the important and synergistic market
for management systems.
Bling already arrives in the group taking advantage of the great potential for synergy
with the entire ecosystem that Locaweb has built: e-commerce platform, integration with
marketplace, POS, payments, subscription management, logistics integration, digital
marketing and further reinforces the Company's credit and financial services strategy.
In addition to the possibility of offering the platform to more than 400 thousand Locaweb
clients, Bling will continue to work agnostically, with new integrations and assisting the
demands of the entire market and it will be an important source of attracting new clients
to sell products into the ecosystem.
A large portion of Locaweb's Commerce clients already use an ERP solution and Bling
has the highest penetration on this basis. This also opens up a great possibility for all
new Locaweb Commerce customers to begin their journey integrated with the platform.
Such as Locaweb, Bling has been showing strong growth. In the last 12 months, the
company's paying customer base increased by 62% and ARR (Annual Recurring Revenue)
reached R$ 60 million, an annual growth of 79%, in addition to be an operation with
excellent EBITDA generation capacity.
Following the Company's operating model in other acquisitions, Mr. Antônio Nodari,
founder of Bling, remains as CEO of the operation and will maintain the team of
employees at its head office in Bento Gonçalves.

The Company informs that it is still evaluating with its advisors whether the Transaction
to acquire Bling will be subject to the terms of Article 256 of the Corporation Law and, if
it is the case, if the shareholders will have withdrawal rights. In case Article 256 of the
Corporation Law applies, the Company will submit the Transaction to the general
shareholders’ meeting for ratification, pursuant to the applicable law. The acquisition of
Pagcerto, on the other hand, was carried out by Bling, a company controlled by the
Company at the time of the acquisition, and, therefore, the procedures indicated in Article
256 of the Corporation Law are not applicable to this transaction.
The Company will keep its shareholders and the market in general timely and adequately
informed about the subsequent facts to the closing of such transactions, in accordance
with the applicable law.
Rafael Chamas Alves
CFO and IRO

