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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 Memorando de Entendimentos (MOU) com a
Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. (“Mastercard”) para oferta do Cartão Pré-Pago
Ame com a bandeira Mastercard (“Parceria”) para usuários da carteira e vendedores Ame Plus.
A Parceria é uma das importantes iniciativas que estão no plano de negócios da Ame para
ampliar a sua aceitação nos mundos físico e online e possibilitará que o cliente pague com Ame
em toda a rede credenciada para aceitação da bandeira Mastercard, permitindo aos
consumidores pagarem com Ame em 7,8 milhões de estabelecimentos comerciais, e ainda
realizar saques em milhares de caixas eletrônicos espalhados por todo Brasil.
O Cartão Pré-Pago poderá ser solicitado diretamente no app Ame e oferecerá ao cliente a opção
de emissão do cartão físico e da versão digital tokenizada, disponibilizada diretamente na ewallet. Os cartões também terão a tecnologia NFC (near field communication), possibilitando
pagamentos por aproximação.
O Cartão funcionará como espelho da Conta Ame, que pode ser recarregada por depósito
diretamente nos caixas das Lojas Americanas, transferência bancária, transferência entre
usuários, cartão de crédito e também por pagamento de boleto.
Atualmente a Ame conta com mais de 4 milhões de downloads e presença em mais de 800 lojas
da Lojas Americanas, além dos sites Americanas.com, Submarino, Shoptime, Sou Barato e de
diversos outros lojistas do mundo físico.
As Companhias entendem que a Parceria celebrada e as demais 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 mobile business platform of Lojas Americanas
S.A. (“Lojas Americanas”) and B2W – Companhia Digital (“B2W”, jointly with Lojas Americanas,
“Companies”), has celebrated a Memorandum of Understanding (MOU) with Mastercard Brasil
Soluções de Pagamento Ltda. (“Mastercard”) for the offer of the Ame Prepaid Card with the
Mastercard banner (“Partnership”) to users of the e-wallet and Ame Plus merchants.
The partnership is one of the important initiatives that are in Ame’s business plan to increase its
acceptance in physical and digital world and will allow the customer to pay with Ame across the
entire accredited Mastercard banner acceptance network, enabling the customers to pay with
Ame in 7.8 million commercial establishments, and make cash withdrawals in thousands of
ATMs spread throughout Brazil.
The Prepaid Card can be requested directly in Ame’s app and will offer the client the issuance
option of physical card and tokenized digital version, available directly in the e-wallet. The cards
will also have NFC (near field communication) technology, allowing for contactless payments.
The Card will mirror the balance of the Ame Account, which can be reloaded by cash deposit
directly in Lojas Americanas’ cashiers, wire transfer, transfer between users, credit card and also
by bank slip payment.
The Ame app 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 in physical world.
The Companies understand that the celebrated Partnership and others that are in negotiation
phase will allow the acceleration of Ame’s development, maximizing its business, albeit it is still
early to estimate its effects on the result of both Companies.
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