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COMUNICADO AO MERCADO

GETNET

ADQUIRÊNCIA

E

SERVIÇOS

PARA

MEIOS

DE

PAGAMENTOS

S.A.

(“Companhia”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral sua adesão ao Pacto
Global da ONU. O Pacto Global é uma iniciativa voluntária das Nações Unidas que tem por
objetivo mobilizar práticas de negócios da comunidade empresarial nas áreas de direitos
humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção.
A Adesão da Getnet ao Pacto Global endossa a sustentabilidade como pilar estratégico e
cultural da companhia, integrando essa iniciativa com as demais frentes já em atuação.
A Companhia desde o exercício de 2021 focou em dar escala nas ações de ESG sob uma
ótica que abrange temas de negócios, gestão de riscos, governança e nas frentes para
engajar stakeholders e gerar valor para clientes e sociedade. A Getnet ao longo de 2021
assumiu outros compromissos públicos como a assinatura do Women's Empowerment
Principles, iniciativa da ONU para o empoderamento feminino nas empresas e com a
iniciativa UN Free & Equal, voltada para à frente LGBTQIA+.

São Paulo/SP, 24 de janeiro de 2022.

Luciano Decourt Ferrari
Diretor de Relações com Investidores
Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamentos S.A.
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NOTICES TO THE MARKET

GETNET

ADQUIRÊNCIA

E

SERVIÇOS

PARA

MEIOS

DE

PAGAMENTOS

S.A.

(“Companhia”), hereby inform its Shareholders and the general market its adhesion to the
UN Global Compact. The Global Compact is a voluntary initiative of the United Nations that
aims to mobilize the business practices of the business community in the areas of human
rights, labor, environment, and anti-corruption.
Getnet's Adhesion to the Global Compact endorses sustainability as a strategic and cultural
pillar of the company, integrating this initiative with the other fronts already in operation.
Since 2021, the Company has focused on scaling ESG actions from a perspective that covers
business, risk management, governance and on the fronts to engage stakeholders and
generate value for customers and society. Throughout 2021, Getnet made other public
commitments such as signing the Women's Empowerment Principles, a UN initiative for
women's empowerment in business, and the UN Free & Equal initiative, focused on the
LGBTQIA+ front.

São Paulo, January 24, 2022.

Luciano Decourt Ferrari
Investor Relations Officer
Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamentos S.A.
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