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Joinville, 20 de julho de 2021 – A NEOGRID PARTICIPAÇÕES S.A., (“Companhia” ou
“Neogrid”), em atendimento à instrução CVM nº 358, comunica ao mercado que concluiu,
nessa data, assinatura do contrato de investimento entre sua controlada Neogrid Informática
Ltda. e os acionistas da GRG Inovações e Tecnologia S.A. (“Horus”), para investimento na
Horus, e formalização de opções de compra do controle e da totalidade do capital da
companhia investida (“Operação”).
A Horus é uma companhia SaaS de inteligência de mercado, que possui soluções para
entregar insights estratégicos aos seus clientes, seja a indústria ou o varejo, sobre o perfil e
hábitos dos consumidores, criando uma plataforma de dados de consumo incluindo preços,
produtos, marcas, categorias, volume e presença no ponto de venda.
A investida registrou faturamento de R$ 7,4 milhões no exercício de 2020, o que representa
um CAGR superior a 140% nos últimos 03 anos. Com a Operação, a Neogrid amplia sua oferta
de soluções de tecnologia ao mercado, e passa a explorar sinergias desenvolvendo o
potencial de crescimento da Horus, integrando-a ao ecossistema de dados e empresas
conectadas à plataforma da Neogrid.
A estruturação da Operação envolve aumento de capital e aquisição de participação
societária, em que R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) serão destinados ao caixa da
Horus para financiar os projetos de expansão dos negócios, e R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais) pagos aos acionistas vendedores. A Neogrid passa a deter 24,14% do capital da Horus,
além de adquirir opções de compra de participação societária para deter 51% e 100% da
Horus, com vencimentos em 18 e 30 meses, respectivamente, contados a partir da Operação.
A liderança da Horus segue em cargos executivos, engajados em desenvolver a companhia
com suporte e sinergias agregadas pela Neogrid.

Joinville, 20 de julho de 2021.
Thiago Grechi
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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Joinville, July 20th, 2021 - NEOGRID PARTICIPAÇÕES SA, (“Company” or “Neogrid”), in
compliance with CVM Instruction No. 358, announces to the market the signing of the
agreement for investment between its subsidiary Neogrid Informática Ltda. and the
shareholders of GRG Inovações e Tecnologia S.A. (“Horus”), to confirm investment in Horus,
as well as call options to acquire the control and complete capital of Horus (“Transaction”).
Horus is a SaaS market intelligence company, which has solutions to deliver strategic insights
to its customers, whether industry or retail, about the profile and habits of consumers, creating
a consumer data platform including prices, products, brands , categories, volume and presence
at the point of sale.
The investee recorded revenues of BRL 7.4 million in 2020, which represents a CAGR greater
than 140% in the last 03 years. With the Transaction, Neogrid expands its offer of technology
solutions to the market and begins to explore synergies by developing Horus' growth potential,
integrating it to the ecosystem of data and companies connected to Neogrid's platform.
The structuring of the Transaction involves a capital increase and acquisition of equity interest.
An amount of 6,000,000.00 (six million reais) will be allocated to Horus' cash to finance
business expansion projects, and R$ 1,000,000.00 (one million reais) paid to sellers. Neogrid
acquires 24.14% of Horus' capital, in addition to call options to hold 51% and 100% of Horus,
with maturities in 18 and 30 months, respectively.
Horus' entrepreneurs continue in executive positions, engaged in developing the company with
the support and synergies added by Neogrid.

Joinville, July 20th, 2021.
Thiago Grechi
CFO and IRO

