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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 Companhia Brasileira de Tecnologia
Para E-commerce (“VTEX”) 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 nos mundos físico e digital, possibilitando a conexão dos mais de 2.500 sites de
e-commerce que utilizam os sistemas da VTEX.
Com a integração das plataformas de pagamentos, os clientes poderão pagar com Ame nos sites
de e-commerce que usam o sistema VTEX, utilizando o QR Code na versão desktop, ou por meio
da tecnologia deeplink nas versões mobile e nos apps dos lojistas.
Atualmente a Ame conta com mais de 4,5 milhões de downloads e presença em mais de 1.300
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 MARKET

Ame Digital Brasil Ltda. (“Ame”), fintech and mobile businesses platform of Lojas Americanas
S.A. (“Lojas Americanas”) and B2W – Companhia Digital (“B2W”, jointly with Lojas Americanas,
“Companies”), celebrated a contract with Companhia Brasileira de Tecnologia Para E-commerce
(“VTEX”) for the integration of the payments platform (“Agreement”).
The agreement is one of the important partnerships that are in Ame’s business plan to increase
its acceptance in the physical and digital worlds, allowing for the connection of more than 2,500
e-commerce websites that use VTEX systems.
With the integration of the payments platforms, the customers will be able to pay with Ame on
the e-commerce websites that use VTEX systems, utilizing the QR Code for the desktop version,
or through deeplink technology on the mobile versions and on the seller’s apps.
Nowadays, Ame has more than 4.5 million downloads and presence in over 1,300 Lojas
Americanas stores, in addition to the websites Americanas.com, Submarino, Shoptime, Sou
Barato and many other brick and mortar merchants.
The Companies understand that the agreement celebrated and the other partnerships that are
in negotiation phase will allow for the acceleration of Ame’s development, maximizing its
business, although at the current time it is too soon to estimate the impact on the Companies’
results.
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