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COMUNICADO AO MERCADO

São Paulo, 02 de março de 2021 – A Locaweb Serviços de Internet S.A. (“Companhia”
ou “Locaweb”) informa ao mercado que, na presente data, foi celebrado o Contrato de
Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças entre a sua subsidiária integral Tray
Tecnologia em Ecommerce Ltda. (“Tray”) e os quotistas da Samurai Experts Holding
Ltda. (“Samurai”), com a interveniência e anuência da Companhia, para regular a
aquisição da totalidade do capital social da Samurai pela Tray (“Operação”).
Sobre a Aquisição
Fundada em 2019 na cidade de São Paulo, a Samurai é uma empresa de tecnologia que
oferece um ecossistema de aplicativos compatível com diversas plataformas do mercado
para otimização de resultados de lojas virtuais.
A Samurai vem reforçar a estratégia do grupo para atender ecommerces de médio e
grande porte, somando forças com a Tray Corp e melhorando a capacidade de atender
projetos complexos e customizados. Em paralelo, a Samurai poderá oferecer a solução
de pagamentos Yapay, as integrações com mais de 30 marketplaces e Store-in-Store
oferecidas pelo Ideris, soluções de logística do Melhor Envio, as APIs de pagamentos
recorrentes da Vindi e todo o portfólio de marketing digital com a Social Miner e All In
para toda a sua base de clientes.
Com a aquisição, o objetivo é absorver o time da Samurai que atualmente conta com 40
profissionais de engenharia, software e metodologias ágeis, que devem trabalhar em
conjunto no desenvolvimento dos produtos do ecossistema de ecommerce da Locaweb.
Seguindo o modelo de atuação da Companhia em outras aquisições, os Srs. Lucas
Nakamura Alves da Silva, Renan Chabbuh e Nasser Ricardo Nassif Silveira, sócios
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fundadores da Samurai, permanecerão na operação da Samurai e manterão o time de
colaboradores.
Operação
O preço de fechamento da aquisição da totalidade das quotas da Samurai é de R$ 9,8
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, 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 Samurai.
A aquisição da Samurai pela Tray foi concluída nesta data, devendo as partes apenas
cumprirem certas obrigações pós fechamento usuais para este tipo de transação.
A aquisição da Samurai 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.

Rafael Chamas Alves
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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