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Comunicado ao Mercado
A MOBLY S.A. (“Mobly” ou “Companhia”) (B3: MBLY3) comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral, de acordo com seu plano de expansão anunciado no processo de IPO, a
inauguração de sua nova Megastore localizada na cidade de Ribeirão Preto, estado de São
Paulo.
A cidade de Ribeirão Preto representa a sétima maior cidade em faturamento para a rede, além
de ser um grande polo de consumo dos diversos municípios da região. Para melhor atender a
região, a nova Megastore está localizada em uma das principais avenidas da cidade e possui
uma área total de 2.400 m2, sendo 1.500 m2 de exposição de produtos.
Além de todos os diferenciais que nossas lojas físicas possuem, a nova Megastore disponibilizará
também as opções de clique-e-retire e ship-from-store, o que reduz o prazo de entrega para as
regiões próximas às lojas.
O foco total está em tornar a experiência do cliente cada vez melhor com a abertura de novas
lojas, mas também com a expansão da malha logística e com novos centros de distribuição.

São Paulo, 24 de novembro de 2021.

Marcelo Rodrigues Marques
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
MOBLY S.A.
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Notice to the Market
MOBLY S.A. (“Mobly” or “Company”) (B3: MBLY3) hereby informs its shareholders and the
market in general, according to its expansion plan announced in the IPO process, the opening of
its new Megastore located in the city of Ribeirão Preto, state of São Paulo.
The city of Ribeirão Preto is the seventh largest city in terms of revenue for the chain, in addition
to being a major consumption hub for the various municipalities in the region. To better serve the
region, the new Megastore is located on one of the main avenues in the city and has a total area
of 2,400 square meters, with 1,500 square meters of product display.
In addition to all the differentials that our physical stores have, the new Megastore will also make
available click-and-collect and ship-from-store options, which reduces delivery times for regions
close to the stores.
The total focus is on making the customer experience even better with the opening of new stores,
but also with the expansion of the logistics network and with new distribution centers.

São Paulo, November 24, 2021.

Marcelo Rodrigues Marques
Chief Financial and Investor Relations Officer
MOBLY S.A.

