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FATO RELEVANTE
Aquisição da Neoway
A B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” ou “Companhia”), fazendo referência ao Fato Relevante
divulgado em 14 de outubro de 2021, informa que celebrou Contrato Particular de Compra (“Contrato”)
tendo por objeto a aquisição de 100% do capital social da Neoway Tecnologia Integrada Assessoria e
Negócios S.A. (“Neoway”), empresa de tecnologia especializada em big data analytics e inteligência
artificial para negócios.
O valor total da aquisição será de R$1,8 bilhão e os recursos serão provenientes do caixa livre da B3.
Nos termos do Art. 256 da Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76), a Companhia submeterá a
aquisição à aprovação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, a ser oportunamente
convocada com informações adicionais aos acionistas. Ainda nos termos do Art. 256 e do Art. 137 da
Lei 6.404/76, a Companhia informa que a aquisição da Neoway não ensejará direito de recesso aos
eventuais acionistas dissidentes, tendo em vista a liquidez e dispersão no mercado das ações emitidas
pela Companhia.
O fechamento da operação está sujeito à implementação de determinadas condições precedentes
usuais nesse tipo de transação, incluindo sua aprovação pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
Sobre a Neoway
Fundada em 2002, a Neoway é uma das maiores empresas de big data analytics e inteligência artificial
para negócios da América Latina, oferecendo soluções que geram maior produtividade e precisão na
tomada de decisão em vendas e marketing, crédito, prevenção à fraudes, Compliance e inteligência
jurídica, entre outros, em aproximadamente 20 grandes setores, incluindo financeiro, automotivo e
transporte, bens de consumo, cobrança e recuperação, construção civil, óleo e gás, saúde e tecnologia.
A Neoway possui mais de 450 funcionários em três escritórios, mais de 500 clientes, e tem receita
líquida projetada de R$190 milhões para 2022.
Estratégia da B3
A aquisição da Neoway está em linha com a estratégia da B3 de desenvolver produtos de dados e
analytics para os mercados financeiro e de capitais, bem como de crédito e varejo, atendendo tanto
clientes financeiros quanto clientes de outros mercados. A aquisição trará capabilities de ciência de
dados e analíticas complementares às da B3, contribuindo para aumentar a capilaridade de produtos
de dados existentes e time-to-market de lançamentos futuros, além do fortalecimento da engenharia e
modelagem de dados via capital intelectual e uma plataforma bem estabelecida. A gestão da Neoway
acontecerá com grande independência para preservar sua flexibilidade e forte cultura de inovação.
A Companhia convida para teleconferência sobre a aquisição, a ser realizada hoje, (terça-feira), 19 de
outubro às 09:15 (BRT) / 08:15 (NYT). Maiores detalhes estão disponíveis em nosso site de Relações
com Investidores.
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