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FATO RELEVANTE
Locaweb adquire fintech Credisfera e passa a oferecer solução de crédito para a
sua base de clientes

São Paulo, 18 de fevereiro de 2021 – A Locaweb Serviços de Internet S.A. (“Companhia”
ou “Locaweb”) 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 Ações e Outras Avenças entre a Tray Tecnologia em Ecommerce Ltda.
(“Tray”) e os acionistas da Credisfera Serviços Financeiros S.A. (“Credisfera”) para
regular a aquisição da totalidade do capital social da Credisfera pela Tray (“Operação”)
com a interveniência e anuência da Companhia.
Sobre a Aquisição
Fundada em 2015 na cidade de São Paulo, a Credisfera é uma Fintech que oferece
soluções de crédito para PMEs e permitirá que a Locaweb passe a oferecer mais esse
serviço para a sua base de clientes de forma integrada.
A Credisfera conta com fundadores com ampla experiência no mercado de crédito
brasileiro e possui uma plataforma extremamente sofisticada para oferta de crédito para
PMEs. A estratégia da Locaweb ao adquirir essa fintech é oferecer uma solução integrada
unindo a capacidade tecnológica e inteligência de crédito da Credisfera, com a enorme
base de clientes que utilizam as plataformas da Locaweb para venderem e receberem
online.
Seguindo o modelo de atuação da Companhia em outras aquisições, os sócios
fundadores Wanderley Schmidt Campos, Eduardo Peixoto Ferreira Leite, Carlos Eduardo
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Carneiro Pinto de Magalhães e José Filipe Neis, que possuem ampla experiência no
segmento, permanecerão na operação e manterão o time de colaboradores.
Operação
O preço de fechamento da aquisição da totalidade das ações da Credisfera é de
R$ 26,6 milhões, sendo que, como garantia à Tray com relação a certas obrigações de
indenização assumidas pelos vendedores no Contrato, uma parcela deste valor será
retida pela Tray e poderá ser liberada subsequentemente aos vendedores da Credisfera,
conforme regras e procedimentos previstos no Contrato Credisfera. 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 da Credisfera terão o direito a receber eventual earnout,
a depender do atingimento de determinadas metas financeiras apuradas com base na
receita operacional líquida da Credisfera.
A aquisição da Credisfera foi concluída nesta data pela Tray, devendo as partes apenas
cumprirem certas obrigações pós fechamento usuais para este tipo de transação.
A aquisição da Credisfera foi realizada pela Tray, subsidiária integral da Companhia, não
havendo, portanto, incidência dos procedimentos indicados no art. 256 da Lei das S.A.
A Companhia manterá o mercado e seus acionistas oportuna e adequadamente
informados sobre os fatos subsequentes ao fechamento da Operação, na forma da
legislação aplicável.
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