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COMUNICADO AO MERCADO
(Aquisição das ações emitidas pela Celer)

VIA VAREJO S.A. (“Companhia”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que sua controlada
LAKE NIASSA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (“Compradora”) celebrou, no dia 25 de abril
de 2021, os documentos relativos à aquisição de 100% (cem por cento) das quotas de emissão da CELER
PROCESSAMENTO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. (“Celer”), (“Operação”).
A Celer é uma fintech que nasceu como uma plataforma proprietária de soluções de pagamentos e hoje oferece
um pacote completo de Bank-as-a Service (BaaS), permitindo que outras fintechs disponibilizem a seus clientes
uma conta digital completa integrada a serviços de pagamentos, compreendendo alternativas de cash-in e
cash-out, emissão e processamento de cartões, gestão de cobrança e transferências, incluindo ao tradicional
portfólio o PIX.
Atualmente, a Celer conta com aproximadamente 200 fintechs integradas, que oferecem aos seus clientes,
além soluções próprias, soluções de adquirência e conta digital para mais de 24.000 estabelecimentos
comerciais cadastrados.
A conclusão da operação e integração com a Celer, permitirá a Companhia ampliar os serviços financeiros
disponibilizados aos sellers do seu Marketplace, tais como (i) adquirência e gateway para vendas físicas e
online, (ii) ampliação conta digital banQi completa e integrada ao PIX, (iii) plataforma de antecipação dos
recebíveis e também (iv) uma gestão completa da agenda financeira, além de viabilizar a jornada omnicanal da
Companhia, facilitando (a) a interação financeira entre o seller do Marketplace e as lojas físicas da Companhia,
e (b) parcerias com players relevantes do mercado para a concepção de mais inovações no setor.
A consumação da Operação está sujeita ao cumprimento de condições previstas nos documentos definitivos,
bem como a aprovação prévia do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.
Os documentos da operação foram assinados e a Operação será consumada pela Compradora, que é uma
subsidiária da Companhia, e não está sujeita ao disposto no art. 256 da Lei das S.A.
São Caetano do Sul, 25 de abril de 2021.
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