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COMUNICADO AO MERCADO

Ame Digital Brasil Ltda. (“Ame”), fintech e plataforma mobile de negócios da Lojas Americanas
S.A. (“Lojas Americanas”) e B2W – Companhia Digital (“B2W”, em conjunto com Lojas
Americanas, “Companhias”), celebrou um contrato com a Linx S.A para integração das
plataformas de pagamentos (“Acordo”).
O Acordo é uma das importantes parcerias que estão no plano de negócios da Ame para
ampliar a sua aceitação no mundo físico, possibilitando a conexão dos mais de 65 mil lojistas
que utilizam os sistemas da Linx S.A.
A Ame, que tem como objetivo simplificar a forma como pessoas e empresas se relacionam
com o dinheiro, segue em ritmo acelerado de crescimento da base de clientes, de lançamento
de funcionalidades financeiras e de serviços e de conexão de lojistas parceiros.
Atualmente a Ame conta com mais de 4 milhões de downloads e presença em mais de 800
Lojas Americanas, além dos sites Americanas.com, Submarino, Shoptime, Sou Barato e em
diversos outros lojistas do mundo físico.
As Companhias entendem que o Acordo celebrado e as demais parcerias que estão em fase de
negociação possibilitarão a aceleração do desenvolvimento da Ame, maximizando suas frentes
de negócios, sendo ainda prematuro estimar seus efeitos no resultado das Companhias.
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NOTICE TO THE MARKET

Ame Digital Brasil Ltda. (“Ame”), the fintech and business mobile platform of Lojas Americanas
S.A. (“Lojas Americanas”) and B2W – Companhia Digital (“B2W”, jointly with Lojas Americanas,
“Companies”), celebrated a contract with Linx S.A. for the integration of the payments
platforms (“Agreement”).
The Agreement is one of the important partnerships in Ame’s roadmap to increase its
acceptance in the physical world, allowing the connection of more than 65 thousand
merchants that use Linx S.A systems.
Ame, which has the objective of simplifying the way people and companies deal with money,
keeps its accelerated pace of client base growth, launching of financial and services features,
and partner merchants connection.
Ame already has more than 4 million downloads and presence in over 800 Lojas Americanas
stores, in addition to the websites of Americanas.com, Submarino, Shoptime, Sou Barato and
several other merchants of the physical world.
The Companies understand that the Agreement and other partnerships that are in negotiation
phase will allow the acceleration of Ame’s development, maximizing its business, albeit it is
too soon to estimate its effects in the result on both Companies.

Rio de Janeiro, September 18th, 2019

Lojas Americanas S.A.
Carlos Eduardo Rosalba Padilha
Diretor de Relações com Investidores

B2W – Companhia Digital
Fábio da Silva Abrate
Diretor de Relações com Investidores

