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São Paulo, 29 de setembro de 2020 – 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, na presente data, foi celebrado o Contrato de Compra e
Venda de Quotas e Outras Avenças entre a Companhia e os quotistas da Etus Social
Network Brasil Ltda. (“Etus”) para regular a aquisição da totalidade do capital social da
Etus pela Companhia (“Operação”).
Sobre a Aquisição
A Etus, fundada em 2015 com sede na cidade de Ribeirão Preto no interior do estado de
São Paulo, é uma empresa que oferece a mais completa e robusta solução para gestão
e marketing digital em redes sociais, como Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest e
Twitter, entre outras, e já conta com mais de 100 mil marcas sendo atendidas.
Na plataforma, é possível agendar e impulsionar posts, gerenciar interações com perfis
das redes, captar leads, ter relatórios completos de todas as ações entre outras funções
em um único ambiente. Possui funcionalidades avançadas para garantir excelente
posicionamento, o que aumenta sensivelmente o sucesso dos clientes, a conversão e
melhora no pós-vendas.
Com um modelo de negócio SaaS, a Etus possui um produto já consolidado no mercado
e adota, assim como a Locaweb, o modelo de assinaturas para os seus clientes. A Etus,
que já possui um crescimento orgânico substancial nos últimos anos, poderá acelerar
ainda mais esse crescimento com as sinergias e integrações imediatas com a base de
clientes de todas as operações da Locaweb: BeOnline / SaaS e Commerce.

Essa aquisição é consistente com a estratégia da Companhia de oferecer o maior e mais
completo ecossistema para apoiar nossos clientes no processo de digitalização dos seus
negócios.
Seguindo o modelo de atuação da Companhia em outras aquisições, os Srs. André
Patrocínio, Márcio Garcia e Bruno Rafael Nery, sócios fundadores da Etus, permanecerão
na operação da Etus.
Operação
O preço de fechamento da aquisição da totalidade das quotas da Etus é de R$ 18,95
milhões, sendo que, como garantia à Companhia com relação a certas obrigações de
indenização assumidas pelos vendedores no Contrato, uma parcela deste valor será
retida pela Companhia e poderá ser liberada subsequentemente aos vendedores,
conforme regras e procedimentos previstos no Contrato. O preço de fechamento está
sujeito, ainda, a determinados ajustes de dívida líquida e capital de giro, usuais neste tipo
de transação.
Adicionalmente, os vendedores terão o direito a receber eventual earnout, a depender
do atingimento de determinadas metas financeiras apuradas com base na receita
operacional líquida da Etus.
A aquisição da Etus foi concluída nesta data, devendo as partes apenas cumprirem certas
obrigações pós fechamento usuais para este tipo de transação.
A Companhia esclarece que a presente Operação não está sujeita à aprovação da
assembleia geral por não preencher os requisitos do art. 256 da Lei das S.A. e manterá o
mercado e seus acionistas oportuna e adequadamente informados sobre os fatos
subsequentes à assinatura do Contrato, na forma da legislação aplicável.
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