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COMUNICADO AO MERCADO
Ame Digital Brasil Ltda. (“Ame”), fintech e plataforma mobile de negócios da Lojas
Americanas S.A. (“Americanas”) e da B2W – Companhia Digital (“B2W”), comunica a
aquisição da Nexoos Holding S.A. (“Nexoos”), fintech que conecta pequenas e médias
empresas (PMEs) com investidores.
A Nexoos é titular de 100% do capital social da Nexoos Sociedade de Empréstimo entre
Pessoas S.A., instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para operar
como sociedade de empréstimos entre pessoas, possibilitando uma estrutura híbrida de
funding, por meio de investidores institucionais e individuais (P2P: Peer-to-Peer); e da
Nexoos Tecnologia, plataforma digital de crédito completa, incluindo diferentes
modalidades de empréstimos e o CaaS (Credit as a Service).
A plataforma da Nexoos opera com tecnologia proprietária, incluindo o sistema de score
de crédito, que integrada ao modelo híbrido de funding, possibilita a oferta de soluções
de crédito diferenciadas, com taxas de juros mais competitivas e sem risco de crédito
para a Nexoos. Dessa forma, a Nexoos democratiza o acesso ao crédito e permite que
empreendedores invistam no crescimento de seus negócios.
A aquisição está em linha com o plano de negócios da Ame, possibilitando a aceleração
do seu desenvolvimento e maximizando suas frentes de negócios. Ainda é prematuro
estimar seus efeitos nos resultados da Americanas e da B2W.
A conclusão da aquisição está sujeita ao cumprimento de determinadas condições
precedentes, habituais em operações de natureza similar, incluindo a aprovação pelo
Banco Central do Brasil.
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NOTICE TO THE MARKET
Ame Digital Brasil Ltda. (“Ame”), the fintech and mobile business platform of Lojas
Americanas S.A. (“Americanas”) and B2W – Companhia Digital (“B2W”), announces the
acquisition of Nexoos Holding S.A. (“Nexoos”), a fintech that connects small and
medium-sized businesses (SMBs) with investors.
Nexoos holds a 100% share of Nexoos Sociedade de Empréstimo entre Pessoas S.A., an
institution authorized by the Central Bank of Brazil (BACEN) to operate as a loan
company between people, enabling a hybrid funding structure, through institutional
investors and individuals (P2P: Peer-to-Peer); and Nexoos Tecnologia, a complete digital
credit platform, including different types of loans and CaaS (Credit as a Service).
The Nexoos platform operates with proprietary technology, including a credit scoring
system, which integrated with the hybrid funding model, allows for the offering of
differentiated credit solutions, with more competitive interest rates and without credit
risk to Nexoos. Accordingly, Nexoos democratizes access to credit and allows
entrepreneurs to invest in growing their businesses.
The acquisition is in line with Ame's business plan, making it possible to accelerate its
development and maximize business fronts. It is still premature to estimate its effects
on the results of Americanas and B2W.
The completion of the acquisition is subject to the fulfillment of certain predetermined
conditions, customary in operations of a similar nature, including approval by the
Central Bank of Brazil.
Rio de Janeiro, May 03, 2021.
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