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FATO RELEVANTE 

Méliuz S.A. (B3: CASH3) (“Méliuz” ou “Companhia”), informa que assinou Contrato de Compra e 
Venda de Quotas e Outras Avenças (“Contrato de Compra e Venda de Quotas”) com os sócios da 
Alter Pagamentos Ltda (“Alter”), com objetivo de adquirir quotas que representam 100% do 
capital social da empresa. O valor da transação é de aproximadamente R$ 25,9 milhões, sujeitos 
a condições e ajustes ao encerramento da transação.  

Essa aquisição tem como um de seus principais objetivos trazer para o Méliuz um time talentoso 
de empreendedores e de desenvolvedores, além do conhecimento em um segmento de negócios 
de alto crescimento que poderá contribuir como uma boa ferramenta de engajamento e atração 
de novos usuários para a Companhia.  

A transação está sujeita à aprovação dos acionistas da Companhia e o Contrato de Compra e 
Venda de Quotas está sujeito a condições suspensivas usuais para operações dessa natureza. 

Sobre a Alter 

A Alter é uma empresa especializada na negociação de criptoativos, que desde 2018 vem atuando 
na melhora da experiência dos usuários no uso de criptomoedas em transações financeiras do 
dia a dia. A Alter, que possui um time de 24 pessoas, sendo 9 do time de produto e 
desenvolvimento, movimentou no primeiro semestre de 2021 um volume de R$ 184 milhões em 
negociações de Bitcoin, um volume 14 vezes maior do que o mesmo período de 2020. Entre 
outros serviços, a Alter consolida em um único aplicativo uma carteira de criptomoedas com 
integração a uma conta digital e um cartão pré-pago.   

A Companhia reitera seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral informados 
acerca do andamento do assunto objeto deste fato relevante.  

Belo Horizonte, 29 de julho de 2021 
LUCIANO CARDOSO VALLE 

DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES 



 

 

 
COMPANHIA ABERTA 

CNPJ/ME nº 14.110.585/0001-07 
NIRE 31300112659 

 
MATERIAL FACT 

Méliuz S.A. (B3: CASH3) (“Méliuz” or “Company”) informs that it has entered into an Stock 
Purchase Agreement and Other Covenants (“Stock Purchase Agreement”) with the shareholders 
of Alter Payments Ltda (“Alter” ), with the purpose of acquiring stocks representing 100% of the 
company's stock capital. The transaction value is approximately R$25.9 million, subject to 
conditions and adjustments at the closing of the transaction. 

Méliuz main goal with the acquisition is to bring on board a team of talented entrepreneurs and 
developers, and also acquire the knowledge in a business with high growth and that might 
contribute as an relevant tool to engage and attract new users to the Company. 

About Alter 

Alter is a company focused on trading cryptoactives, which since 2018 has been working to 
improve the experience of users in the use of cryptocurrencies in day-to-day financial 
transactions. Alter, which has a crew of 24 people, 9 working in its product and development 
team, during the two first quarters of 2021 negotiated a volume of R$184 million in Bitcoin, a 
amount 14 times higher than the same period of 2020. Among other services, Alter consolidates 
in a single application a cryptocurrency wallet with integration to a digital account and a prepaid 
card. 

The Company reinforces its commitment to keep the shareholders and the market in general 
informed about the progress of the transaction reported in this material fact. 

Belo Horizonte, July 29, 2021 

 

LUCIANO CARDOSO VALLE 

CHIEF INVESTOR RELATIONS OFFICER 


