LIVETECH DA BAHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 05.917.486/0001-40

COMUNICADO AO MERCADO
Aquisição de Participação Relevante

A LIVETECH DA BAHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. (B3: LVTC3) (“Companhia"), em
cumprimento ao disposto na Instrução CVM 358/2002, informa que recebeu correspondência do
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Multisetorial Plus Investimento no Exterior,
fundo de investimento em participações, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 08.978.630/0001-47 (“FIP
MPLUS”) comunicando que adquiriu a quantidade de 6.465.000 (seis milhões e quatrocentos e
sessenta e cinco mil) ações ordinárias de emissão da Companhia, correspondentes a 10,071% (dez
inteiros e setenta e um milésimos por cento) das ações representativas do capital social da
Companhia (“Correspondência”). FIP MPLUS informa, ainda, na Correspondência que o objetivo
de referida aquisição é estritamente de investimento, não objetivando alteração do controle
acionário ou da estrutura administrativa da Companhia. A íntegra da Correspondência encontra-se
anexa a este comunicado.
Ilhéus, 27 de julho de 2021
André Luiz Sandoval Valente
Diretor de Relações com Investidores
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São Paulo, 27 de julho de 2021.
À
Livetech da Bahia Indústria e Comércio S.A. (“Companhia”)
via e-mail
At:
Ref.:

Sr. André Valente – Diretor de Relações com Investidores
Comunicado de Aquisição de Participação Relevante

Prezado(s) Senhor(es),
O Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Multisetorial Plus Investimento no Exterior (“FIP MPLUS”),
fundo de investimento em participações, inscrito no CNPJ/ME sob
o nº 08.978.630/0001-47, devidamente representado por sua
gestora, 2bCapital S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº
07.063.675/0001-29, com sede na Av. Juscelino Kubitschek, nº
1.309, 10º andar – Private Equity, Vila Nova Conceição, CEP
04543-011, cidade de São Paulo/SP, neste ato representada na
forma do seu estatuto social, em atendimento ao disposto no
artigo 12 da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, vem
informar o que segue ao Diretor de Relações com Investidores da
Companhia, bem como solicitar que este divulgue as seguintes
informações à CVM e aos demais órgãos competentes:
(i) o FIP MPLUS, conforme acima qualificado, é um fundo de
investimento em participações multiestratégia com sede no
Núcleo Cidade de Deus, 4º andar do Prédio Prata, Vila Yara,
cidade de Osasco, Estado de São Paulo, CEP 06029-900;
(ii) em 23 de julho de 2021, as participações societárias
detidas pelo FIP MPLUS atingiram, por meio da aquisição no
âmbito da oferta pública inicial de ações de emissão da
Companhia, o total de 6.465.000 (seis milhões e quatrocentos e
sessenta e cinco mil) ações ordinárias, correspondentes a
aproximadamente 10,071% (dez inteiros e setenta e um milésimos
por cento) do capital social total da Companhia. Destacamos
que, até tal aquisição, o FIP MPLUS não era acionista da
Companhia;
(iii) o objetivo da participação societária e da sua respectiva
quantidade, mencionadas no item anterior, é estritamente de
investimento, não objetivando alteração da composição do
controle acionário ou da estrutura administrativa da Companhia;
(iv) não são detidas, pelo FIP MPLUS, debêntures conversíveis
em ações emitidas pela Companhia, tampouco quaisquer outros
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valores mobiliários e instrumentos financeiros
referenciados em ações de emissão da Companhia; e

derivativos

(v) não foram celebrados, pelo FIP MPLUS, quaisquer contratos
ou acordos que regulem o exercício de direito de voto ou a
compra e venda de valores mobiliários emitidos pela Companhia.

Atenciosamente,
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Multisetorial Plus - Investimento no Exterior
neste ato representado por sua gestora, 2bCapital S.A.:

____________________________
_______

____________________________
_______

Nome: RAFAEL PADILHA DE LIMA COSTA

Nome: Leandro Kakumu Kayano

