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Joinville, 16 de setembro de 2021 – A NEOGRID PARTICIPAÇÕES S.A., (“Companhia” ou
“Neogrid”), em atendimento à resolução CVM nº 44, comunica ao mercado que foi celebrado,
nessa data, o contrato de compra e venda entre sua controlada Neogrid Informática Ltda. e
os acionistas da Arker Tecnologia e Desenvolvimento de Software Ltda. (“Arker”), para
confirmar a aquisição da totalidade do capital social da Arker (“Aquisição”).
Fundada em 2019, liderada por um time com mais de 11 anos de experiência no mercado de
tecnologia para B2B, a Arker oferece um portfólio de soluções focadas em Revenue Growth,
para auxiliar as empresas no impulsionamento e gestão das ações de Trade Promotion, com
módulos de planejamento orçamentário e distribuição de verbas comerciais, além de
inteligência e análise de dados sobre consumo, ciclo de vida de promoções, e efetividade das
ações. A Arker possui aproximadamente R$ 5,6 milhões em receita anual recorrente
contratada (“ARR”), e está em estágio de crescimento, com taxa anual de cerca de 160%.
O preço da Aquisição representa 3,5x o ARR projetado para dezembro de 2021, e é composto
por um pagamento de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) na data de fechamento da
operação, e parcela adicional findo o período de 360 dias, limitada ao valor de R$ 5.557.600,00
(cinco milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil e seiscentos reais), observando disposições
contratuais.
Os fundadores da adquirida permanecerão na operação com cargo executivo, engajados na
expansão dos negócios da Arker, e estimulados por cláusula de pagamento adicional a título
de Earn Out, em caso de atingimento de metas de crescimento de receita recorrente e
rentabilidade.
A Aquisição é um passo relevante para a estratégia de crescimento inorgânico da Companhia,
a integração da Arker no ecossistema da Neogrid possui um elevado potencial sinérgico, em
que a complementaridade das ofertas compõe um portfólio mais abrangente e que se
beneficia dos dados e conexões da plataforma Neogrid.
Joinville, 16 de setembro de 2021.
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