LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME 02.351.877/0001-52
NIRE 35.300.349.482

FATO RELEVANTE

São Paulo, 26 de janeiro 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 em geral que, em Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia realizada na presente data, foi aprovado o desdobramento da totalidade das
ações ordinárias de emissão da Companhia, na proporção de 01 (uma) ação ordinária
para 4 (quatro) ações ordinárias, sem qualquer alteração no valor do capital social da
Companhia. Devido à proporção adotada, não haverá sobras decorrentes de frações de
ações.
As ações resultantes do desdobramento aprovado conferirão aos seus titulares os
mesmos direitos das atuais ações ordinárias de emissão da Companhia, inclusive em
relação à distribuição de dividendos e/ou juros sobre capital próprio que vierem a ser
distribuídos pela Companhia.
O desdobramento das ações tem por finalidade aumentar a liquidez das ações ordinárias
de emissão da Companhia no mercado e possibilitar um ajuste na cotação das ações,
tornando o preço por ação mais atrativo e acessível a um maior número de investidores.
A posição acionária a ser considerada para fins do desdobramento será a do dia
29.01.2021; sendo que as ações serão negociadas ex-desdobramento a partir do dia
01.02.2021 (inclusive) e as ações resultantes do desdobramento serão creditadas aos
acionistas, com sua posição atualizada junto à depositária, no fechamento do dia
02.02.2021.
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A ata da Assembleia Geral Extraordinária que aprovou o desdobramento de ações
encontra-se disponível nas seguintes páginas da rede mundial de computadores:
“ri.locaweb.com.br”, “www.cvm.gov.br” e “www.b3.com.br”.
Rafael Chamas Alves
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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