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Relações com Investidores
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DISCLAIMER
Esta apresentação pode conter declarações baseadas em estimativas a respeito dos
prospectos e objetivos futuros de crescimento da base de assinantes, um detalhamento
dos diversos serviços a serem oferecidos e seus respectivos resultados

Nossos resultados reais podem diferir substancialmente daqueles contidos nessas
declarações devido a uma série de fatores, entre eles fatores políticos e econômicos
brasileiros, desenvolvimento de tecnologias competitivas, acesso ao capital necessário
para alcançar esses resultados e intensificação do cenário competitivo nos mercados
onde operamos

O único objetivo dessas declarações é indicar como pretendemos expandir nosso
negócio e, portanto, elas não devem ser consideradas garantias de performance futura
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O Brasil é um país extenso e populoso, com oportunidades valiosas para
telecomunicações e serviços digitais
Visão geral do Brasil

Perspectiva econômica

Maior economia da América Latina
12ª maior economia do mundo

213 milhões de habitantes

▪ Recuperação da atividade econômica
sustentada pelo processo de vacinação
acelerado, retomada do setor de serviços e
crescimento global
▪ Recuperação gradual do mercado de trabalho
impulsionado por serviços, que tendem a
continuar crescendo nos próximos meses

6º país mais populoso do mundo

42% da população abaixo de 30 anos
Com alto potencial de consumo de dados

72 milhões de casas1

▪ Aumento das taxas de juros devido ao
crescimento da inflação

PIB

24 milhões acessos de fibra residencial2

%

IPCA6 %
Câmbio R$/US$

5,5 milhões de empresas3
66% das PMEs nos estágios iniciais de transformação

20A

21E5

22E5

23E5

-4,1%

+4,5%

+0,4%

+1,8%

+4,5% +10,0%

+5,0%

+3,4%

5,6

5,4

5,2

5,6

digital4

Fontes: 1 — IBGE. 2 — ANATEL. Não inclui M2M. 3 — Ministério da Economia. Não inclui c. 13m de empresas cadastradas como
microempreendedores. 4 — Pesquisa da ABDI e FGV. 5 — Banco Central: Boletim Focus. 6 — Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA
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A Vivo está melhorando a vida digital no Brasil através de uma
conectividade de alta velocidade e serviços de qualidade
97 milhões de acessos¹, líder absoluto do
mercado
Top 9 marca no Brasil² (#1 Telecom)
Mais de 1.700 lojas, comparável aos maiores
varejistas do Brasil

19 milhões de usuários únicos³ no App Vivo

Líder no mercado Líder no mercado
móvel
em fibra
82 milhões de acessos¹

4 milhões de acessos¹

90 TB de dados processados diariamente, um
dos maiores lagos de dados do Brasil
Recursos de faturamento extensivos, uma
alternativa para clientes sem conta bancária

1 — Referente ao mês de setembro de 2021. 2 — Interbrand. 3 – Acessos totais nos aplicativos Meu Vivo Móvel e Meu Vivo Fixo
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Estamos evoluindo para um ecossistema digital, fornecendo serviços
que vão além de Telecom para os clientes B2C e B2B
Serviços
Financeiros

Conectividade
Móvel

Educação

Saúde &
Bem-estar
Cloud
Cibersegurança

Big Data & IoT

Fibra

Gestão de Tecnologia
Equipamentos

Infraestrutura de
telecom impulsionando o
crescimento de
iniciativas digitais

Marketplace

Casa Conectada
Entretenimento
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O Brasil tem uma penetração de banda larga relativamente baixa, e o rápido
crescimento da fibra confirma o apetite por uma conectividade de qualidade
Penetração de Banda Larga nos Países da OCDE (%)

Breakdown do Mercado Brasileiro de Banda Larga
+50 p.p.
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Fontes: Omdia, ANATEL.
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A fibra é uma tecnologia future-proof, pronta para o 5G, e capaz
de fornecer ultra velocidades com estabilidade e capacidade
incomparáveis
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A Vivo é líder em fibra no Brasil, e está expandindo rapidamente
Casas Passadas
milhões

Acessos de Fibra
milhões

CAGR:

CAGR:

+34%

+27%

Taxa de
penetração
de FTTH

# de
cidades
Custo/HP
(R$)

A rede de fibra da Vivo é equivalente à soma de Casas
Passadas no Reino Unido, Alemanha, Holanda e
Austrália

Temos uma meta de 30% de penetração de FTTH¹ nos
próximos anos, com a conectividade de alta velocidade
ganhando cada vez mais relevância

1 – Fiber-to-the-Home N.B.: Custo de Casas Passadas: ≈R$800 (Instalação da Banda Larga de Fibra, excluindo custo de IPTV).
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Meta ambiciosa de 29 milhões de HPs até 2024 a ser cumprido através de
expansão orgânica e estratégias alternativas que melhoram a alocação de Capex

Expansão
Orgânica

+ outras
InfraCos

1 – Internet Service Provider. 2 – Clique para mais informações: FiBrasil e Parcerias + Terra Fibra.
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O Brasil é um país altamente conectado com uma população digital
Penetração de Smartphones (%)

Tempo diário online em celulares (horas)
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Brasil ainda tem espaço para crescer em termos de
penetração de smartphones…

Fonte: We are Social Global Overview – Jan.21

… e já se tornou o 2º país do mundo que mais usa redes
sociais através de celulares
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A Vivo é líder no mercado móvel com uma base de clientes crescente, oferecendo a
melhor conectividade em par com serviços digitais para aumentar o lifetime value
Acessos Móveis do Mercado

Evolução dos Acessos Móveis da Vivo

milhões

milhões

O crescimento de
acessos comprova o
aumento da
demanda por uma
conectividade de
qualidade

A Vivo tem como
foco o segmento de
Pós-pago, que tem
maior ARPU e
menor churn

ARPU¹
R$

4,0x

Serviços Digitais e planos móveis com parcerias de
conteúdos melhorarando a proposta de valor e
aumentam o lifetime value

Churn¹
%

0,3x

e mais²
1 – Considerando o 3T21. 2 – Disney+, Spotify Premium, Globoplay,
Tele Cine, Rappi e Premiere.

Ecossistema Digital

Conteúdo Digital
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A aquisição de ativos da Oi Móvel nos permitirá melhorar a qualidade da
rede móvel por todo o país

Oferta
Conjunta¹

Valor a
pagar

Espectro

Base de
Clientes

Sites

R$16,5bi

92MHz

36,2mi 14,7k

Marcos Importantes

Dez 20

Jan 21

Set 21

Nov 21

Leilão
Contrato de
Anatel
CADE
Público dos Compra e
Departamentos Técnicos recomendaram
Ativos Móveis
Venda
aprovação aos respectivos conselhos
da Oi
Assinado

Expectativa de aprovação regulatória final

Pontos
Upsides
forpositivos
Vivo

para a Vivo

Pontos positivos para o setor de Telecom e sociedade

Expansão tática de Market Share em regiões menos
exploradas pela Companhia, com ganhos de eficiência
através de um melhor uso da rede

Aprimoramento da experiência do cliente devido à
melhoria da qualidade da rede móvel em todo o país

Sinergias de OpEx e CapEx impulsionadas pelo sólido
histórico de aquisições

Aceleração do processo de digitalização do país
através de investimentos sustentáveis em
infraestrutura e inovação

1 – Licitação conjunta de Vivo, Tim e Claro. N.B.: Valor a ser pago e base de clientes são valores arredondados.
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Enquanto o 3G e 4G são considerados evoluções da mesma tecnologia, o 5G será
uma revolução, alcançando 2,6 bilhões de acessos em todo o mundo até 2025¹
Oportunidade 5G
eMBB²: OTTs, wearables e RV/RA³ jogos, músicas,
e-shopping

B2C

Consumidor IoT4: rastreador de animais de estimação,
infoentretenimento5 automotivo, Eletrodomésticos smart
FWA6: complemento do alcance da Vivo Fibra em áreas
remotas para residências, escolas rurais e PMEs

B2B

Leilão 5G
▪ Maior leilão de espectro da história
do Brasil, com lotes em 2.3GHz,
3.5GHz e 26GHz
▪ Foco nos compromissos de
conectividade, denotando um viés
de não arrecadação de recursos,
com investimentos em escolas,
regiões remotas ou menos
populosas

Vivo

Redes privadas: controle e automação, medição
inteligente para fábricas, agro + pecuária, serviços de
utilidade pública, entre outros

▪ Aquisição de 100 MHz em 3.5Ghz,
40-50MHz em 2.3Ghz e 600MHz em
26Ghz por R$1,1 bi

Celular IoT: gestão de frotas, rastreamento de ativos, e
medição inteligente

▪ Com a maior rede de fibra do Brasil,
reafirmamos nossa posição única no
5G com o novo espectro

1 – Ericsson. 2 – Enhanced Mobile Broadband. 3 – Realidade Virtual e Aumentada, respectivamente. 4 - Internet of Things. 5 – Dados de informação e
entretenimento. 6 – Fixed Wireless Access.
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A digitalização será o principal vetor de transformação do Brasil, à
medida em que aumentará a penetração de serviços e bens essenciais
Serviços Financeiros

Educação

Penetração de cartão de crédito (%)

% da população acima dos 25 anos

83%

Faculdade

75%

68%

Ensino Médio

Escola primária

66%
44%

51%

27%
42%

42%

7%

13%

40%

30%

51%

32%

42%

15%

28%

28%

34%

45%
40%
15%

Saúde

e-Commerce

Despesa Média em Saúde por renda, per capita (US$)

Penetração de E-Commerce sobre vendas no varejo (2020)

27%

21%
46%
33%

24%
28%
49%

25%
20%

75%

da população brasileira
não tem plano de saúde

Fontes: Gallop, World Bank, Atlantico, GSMA Intelligence, eMarketer e Euromonitor.

14%
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As iniciativas financeiras da Vivo promovem inclusão financeira e são
facilitadores para outros serviços, com potencial significativo de cross-sell
Serviço de empréstimo pessoal
Fácil, 100% digital

Taxas de juros
competitivas

Disponível para clientes
pós-pago e pré-pago

Até R$ 50.000 e
36 parcelas
Mais informações

Conta bancária digital gratuita
Não exclusivo para
clientes Vivo

Recargas pré-pagas e
créditos para apps

Pagamento de contas e
cartão virtual pré-pago

Transferências de dinheiro
a outros bancos via
Mais informações
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Na frente da educação, a Vivo assinou um MoU¹ com Ânima Educação para a
criação de um Joint Venture focado educação continuada e empregabilidade

+
Assinatura de um MoU para formar uma
Joint Venture 50/50, que oferecerá cursos
com foco em educação continuada e
empregabilidade

Plataforma digital que oferecerá nano-cursos
em áreas como ciência de dados, programação,
TI, entre outros
Alto potencial de cross-sell com outras
iniciativas do Ecossistema da Vivo
Mais informações
1 – Memorandum of Understanding (Memorando de Entendimento)
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A Vivo se junta com Teladoc, uma das maiores empresas de telemedicina,
como próximo passo para construir um hub de saúde e bem-estar

Não exclusivo para clientes Vivo, com foco na
população sem plano de saúde
Outro passo para a construção de um hub de
saúde e bem-estar em torno da Vivo
Consulta médica
imediata e
agendada

Descontos em
>27k farmácias
pelo Brasil

Pré-avaliação dos
sintomas baseada
em IA

Atestados, pedidos
de exames e
prescrições digitais
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Usamos nosso posicionamento único para se tornar um hub da vida digital
do cliente, alavancando o e-commerce e soluções de casa conectada…
Marketplace: qualquer necessidade
tecnológica e de home office
Aumento da preferência dos clientes, oferecendo
uma grande variedade de produtos, de celulares e
gadgets a eletrodomésticos para B2C e B2B

+
Aproveitando a conectividade de fibra para
oferecer serviços residenciais de tecnologia e
automação
Complementando a jornada do cliente de fibra
oferecendo produtos residenciais smart, suporte
técnico premium e soluções para conectá-los
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… e servindo como curador e agregador de múltiplos serviços over-thetop

Distribuição de serviços de OTTs através
da fatura da Vivo

App Vivo Play como a plataforma
digital para integrar múltiplos
recursos de conteúdo
~30% de adições brutas em fibra
com OTTs
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Serviços Digitais de B2B vão ter uma evolução expressiva nos próximos anos e
o Brasil ainda tem muitas oportunidades a serem capturadas
Receitas do Mercado Brasileiro de Cloud
R$ bilhões

TI + Gastos com Software/funcionário (USD)

CAGR:

+16%

Receitas do Mercado Brasileiro de IoT
R$ bilhões

CAGR:

+22%

Fonte: GlobalData, World Bank
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Receita de B2B Digital totalizou ≈R$ 1,9 bilhão LTM no final do 3T21,
crescendo 35% a/a

B2B Digital
Crescimento de duplo-dígito, já
representando 20% da receita de B2B e
4% da receita total
Além da conectividade, a Vivo oferece
serviços B2B como Cloud, IoT + Big Data,
Cibersegurança e Venda e Locação de
equipamentos, entre outros
Vivo é um one-stop shop para
empresas que estão no processo de
digitalização de seus negócios
Segmento de negócios com
potencial revolução através do 5G
23
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Forte geração de Fluxo de Caixa Livre, junto com as altas margens,
suportam a sólida posição financeira da Vivo
Ratings

Rentabilidade

Posição de Caixa

%

AAA(bra)

R$ bilhões

28%

FCF/Vendas

25%

Capex/Vendas

20%
17%

Ba1
brAAA

Caixa Líquido (Dívida)²

22%
20%

18%

20%
3,0

2018

2019

2020¹

YTD 3T21

FCF

7,3

9,7

12,1

8,2

Capex

8,8

8,8

7,8

6,4

-2,2

7,1

-1,1

R$ bilhões

A Vivo tem conseguido investir na conectividade do Brasil
ao mesmo tempo em que gera fluxo de caixa livre para seus
acionistas

Alavancagem

2018

2019

2020

3T21

0,1x

0,1x

-0,2x

-0,4x

Forte balanço e posição de caixa
gerando flexibilidade financeira

1 – Inclui efeito não recorrente, principalmente devido ao julgamento final do STF, em favor da Companhia, reconhecendo o direito de deduzir o
ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS/COFINS. 2 – Dívida financeira, excluindo IFRS-16.
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A Vivo é uma das referências em Remuneração aos Acionista no Brasil,
o que foi reforçado com o Programa de Recompra de Ações
Remuneração ao Acionista
Dividendos e JCP (R$ bilhões)

Recompra de Ações

Recompra de Ações (R$ bilhões)

▪

Aceleração do Programa de Recompra para
aumentar o retorno aos acionistas

▪

Mais de 11 milhões de ações recompradas em
menos de 18 meses

▪

A Companhia avalia o cancelamento das ações
em tesouraria, sujeitas às aprovações
pertinentes

7.0 00

496

6.0 00

23

5.0 00

4.0 00

7.019
3.0 00

5.784

5.418

5.823

>R$500 milhões

0.8%

em recompras desde ago’20

do Capital Social

2.0 00

1.0 00

0

Dividend
Yield

2018¹

2019

2020

2021

9,3%

6,1%

7,0%

7,2%

Dividend
Yield
7,2%

1 – Inclui efeito não recorrente, principalmente devido ao julgamento final do STF, em favor da Companhia, reconhecendo o direito de
deduzir o ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS/COFINS.

Dividendos +
RdA Yield
7,8%
26

VIVT3 performou em linha com o Índice IBOV e a pressão relacionada às
tendências macro foi compensada pela perspectiva positiva do setor
Performance da Ação¹

Recomendações do Sell-side - dez/21:

basis 100 = Jan/2018

VIVT3, ajustado por dividendos

VIVT3 ex-dividendos

IBOV

CDI

Target Price
VIVT3: R$57,6
VIV: US$8,8

123
123
121
111

Jan/18 – Dez/21:
Último preço:
Dividendos:

+

R$48,19
R$13,59

Último preço, ajustado por div.: R$61,78

100

Jan/18

Jan/19

Jan/20

Jan/21

1 – Considera preços das ações preferenciais e a remuneração em datas anteriores a 23 de novembro de 2020, quando a Companhia unificou as ações preferenciais e
ordinárias. A conversão das ações preferenciais em ações ordinárias foi aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1º de outubro de 2020.
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Temos potenciais upsides em relação a temas fiscais e regulatórios que
podem impactar resultados e operações
Redução do ICMS
▪ Em novembro de 2021, o STF
determinou que os serviços de
telecomunicações são um
serviço essencial e devem ser
tributados de acordo
▪ Até 2024, alíquota do ICMS deve
mudar de ≈26% para ≈18%,
dependendo do estado brasileiro

Racional
▪ Alta tributação do setor de
Telecomunicações
▪ Redução do ICMS pode aumentar
consumo e acesso a serviços de
telecomunicações

Arbitragem da Concessão
▪ Reequilíbrio dos contratos de
concessão, que estão
desatualizados e permanecem os
mesmos desde 1998
▪ Os apelos foram feitos à ANATEL,
e agora o tema deve ser avaliado
por um tribunal de arbitragem

Racional
▪ Compensação devido à
insustentabilidade da concessão
e falta de equilíbrio econômico,
dada a demanda em declínio do
serviços de voz fixa

Migração de Concessão
▪ Possibilidade de
Concessionárias mudarem para
o modelo de autorização
▪ Atualmente, as concessionárias
têm obrigações e fardos
pesados relacionados a bens
reversíveis

Racional
▪ Atualização do marco
regulatório, permitindo que a
redução de gastos em
tecnologias legadas e foco em
investimentos em soluções
modernas e future-proof
28
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ASG é um dos pilares estratégicos da Vivo, expandindo e
compartilhando valor através de nosso Plano de Negócio Responsável
Plano de Negócio Responsável
• Mais de 60 indicadores com metas
monitoradas pelo Comitê de
Qualidade e Sustentabilidade
• Contribuindo para a Agenda 2030 da
ONU e para os 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Experiência do cliente
Estimular o consumo responsável

Cadeia de Valor Sustentável

Ética e Transparência

Estabelecer relações éticas e
responsáveis com parceiros

Agir com integridade e
comprometimento com nossos acionistas

Índices ASG
Talento e Diversidade
Valorizar os funcionários através
respeito, inclusão e diversidade

Gestão ambiental e
mudanças climáticas
Proteger o meio ambiente através
da redução de impacto

Responsabilidade Social Corporativa
Promover direitos fundamentais ao expandir
nosso alcance social
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De acordo, a Vivo foca em projetos que ampliam e fortalecem a
geração de energia verde, nosso alcance social e governança
Meio-ambiente
▪ 100% Carbono neutro desde 2019

Social
Mais de 2 milhões de pessoas
beneficiadas através de projetos de
educação em escolas públicas e
voluntariado

▪ 20% da remuneração variável dos
executivos vinculada às metas de ASG

▪

Programa de Estágio: 50% das vagas
exclusivas para estudantes negros

▪

3º lugar na GPTW (empresas com mais
de 10.000 funcionários)

▪ Certificação ISO 27001 para o processo de
Gerenciamento de Vulnerabilidades do
programa de segurança digital, Vivo Segura

▪

▪ 100% Energia renovável desde 2019
▪ Programa de Geração Distribuída em
andamento, com target de 83 usinas de
energia renovável até 2022
▪ Lançamento do EcoSmart: rótulo que
mostra ao cliente B2B o impacto positivo
ambiental do P&S digital da Vivo

Governança

▪ Certificação no padrão DSC10000 para o
Sistema de Compliance, #VivoDeAcordo

▪ 67% dos membros do Conselho de
Administração são independentes

Energia Renovável

Mais informações sobre nossas iniciativas de ESG estão disponíveis em nosso Relatório de Sustentabilidade 2020, disponível em nosso
site de Relações com Investidores
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Para mais informações:

Relações com Investidores
w w w. t e l e f o n i c a . c o m . b r / i r
i r. b r @ t e l e f o n i c a . c o m

+55 11 3430.3687
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FiBrasil: rede de fibra neutra está operacional desde 3T21,
acelerando a expansão da fibra e reduzindo time-to-market

retornar ao slide

Cobertura

+

Iniciando com 1,6 milhão de
HPs em 34 cidades fora do
estado de São Paulo

+

CDPQ é um investidor institucional de longo prazo
canadense, com investimentos em >65 países,
incluindo a América Latina.

Objetivo de acelerar a
implantação da fibra e
capturar valor através
de oferta de atacado
para terceiros

Modelo com baixa
intensidade de capex: Vivo
mantem relacionamento
com o cliente e remunera a
FiBrasil pelo uso da rede

Plano de alcançar 2,1 milhões
HPs em FY2021 e ≈6,4
milhões em 2024

Implantação em cidades
greenfield e expansão
orgânica em cidades
brownfield
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Retornar ao slide

Modelos alternativos para acelerar a expansão da fibra com menor
capex e time-to-market reduzido
Parcerias
Alavancando
novos modelos
operacionais para
reduzir o time-tomarket…
…expandindo o
footprint de
FTTH…

▪ Parceiro constrói e opera a infraestrutura de
Homes Passed (HP)

▪ Vivo investe nos equipamentos alocados no
cliente, oferecendo conectividade através da
marca Vivo Fibra

Franquias
▪ Franqueado constrói e opera a rede com
exclusividade e gerencia o relacionamento
com o cliente, vendendo através da marca
Terra

▪ Vivo provê o know-how, marca, backbone,
call center, escala com fornecedores, entre
outros

▪ ≈800k HPs a serem construídos em 3 anos
▪ Lançamento de >40 cidades no estado de
Minas Gerais, cobrindo cerca de 4 milhões de
pessoas

▪ Proteção de nossa forte posição móvel em

▪ Foco em bairros e cidades nos quais a Vivo
atualmente não oferta serviços de ultra
banda larga

▪ Primeiras franquias já vendidas, com
entregas iniciais já em 2019

Minas Gerais através da convergência

…com impacto limitado
em Capex e estruturas
financeiras alternativas

▪ Parceiro responsável pelo Capex por HP
▪ Modelo de custo variável para proteger os
retornos

▪ Geração relevante de FCO e sólido retorno
sobre o investimento

1 – HP: Homes Passed – Casa Passada, HC: Homes Connected – Casa Conectada.

▪ Franqueado é responsável pelo Capex por
HP+HC¹, com modelo financeiro baseado
em uma taxa de royalties sobre a receita
bruta

▪ Sem impacto em Capex, com retorno
positivo
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Lançamento do Vivo Pay e expansão do Vivo Money gerando mais
benefícios e melhorando o lifetime value
Conta digital gratuita
Cartão Virtual prépago para compras
virtuais

Recarga de planos
pré-pagos

Pagamento
de contas

▪

Não exclusivo para clientes
Vivo

▪

Foco em clientes controle e
pré-pago com alta taxa de
recarga e baixa bancarização

▪

Benefícios ampliados com
outras iniciativas de serviços
financeiros

Originação de Crédito
R$ million

Envio de dinheiro para
outros bancos via PIX

Créditos para aplicativos
como Google Play, Uber,
Spotify e iFood

Gigaback: até 20GB em
dados adicionais para o
cliente que abrir sua
conta

Serviço de empréstimo
pessoal, inicialmente focado
em clientes pós-pagos e
híbridos. Empréstimos fáceis
e 100% digitais, com taxas de
juros extremamente
competitivas

2.0x

2.5x

Oct-20

Dec-20

Mar-21

Cartão de crédito de marca
compartilhada com o Banco
Itaú para estimular as vendas
nas lojas da Vivo e no
marketplace digital
Parcelamento em até 21
parcelas mensais e cashback
de até 10% em produtos e
serviços da Vivo
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Joint-venture entre Vivo e Ânima Educação para criar uma plataforma
de negócios focada em educação continuada e empregabilidade
Iniciativa em Educação
Assinatura de MoU¹ com o objetivo
de criar uma Joint-Venture 50/50,
que oferecerá cursos digitais com
foco em educação continuada e
empregabilidade

+
Aquisição de clientes
Go-to-Market
Faturamento e Arrecadação
Alavancando-se em nossa
base de ativos chave

Conteúdo educacional
Operações acadêmicas
Plataforma de Ensino online

Nano-cursos de aprendizagem contínua em áreas
como ciência de dados, programação, TI, entre outros
▪ Maior ecossistema de educação de qualidade do Brasil
Projetado para adolescentes e adultos que buscam
transição de carreira ou emprego formal

▪ Focado em Ensino Superior e Educação Continuada

Aprendizado personalizado, assim os alunos podem
escolher disciplinas de acordo com suas ambições
pessoais e de trabalho

▪ Base de alunos (2T21): 320 mil

▪ Receita Líquida (LTM)²: R$3,1 bilhões
▪ B3: ANIM3 (R$3,6 bilhões de Market Cap³)

1 – Memorandum of Understanding. 2 – Considerando informações disponibilizadas em closing de aquisição dos ativos da Laureate Brasil. 3 –
No dia 30 de setembro de 2021.
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