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PARATY CAPITAL LTDA., com
sede na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Rua dos Pinheiros,
870, 13º andar, Pinheiros, CEP:
05422-001, inscrito no CNPJ/ME sob
o nº 18.313.996/0001-50, autorizada
pela CVM para administrar carteira de
valores mobiliários, conforme Ato
Declaratório n.º 13.239, de 20 de
agosto de 2013 (“Administradora”), na
qualidade de Administradora, e ÓRIA
GESTÃO DE RECURSOS LTDA,
com sede na Av. Paulista, 2300 – 3°
andar, Pilotis, Sala 13 - Cerqueira
Cesar, Edifício Luis Gonzaga, CEP
01310-300, Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 22.067.585/000108, autorizada pela CVM para o
exercício
profissional
de
administração
de
carteira
de
investimentos
conforme
Ato
Declaratório nº 14.186, de 14 de abril
de 2015 (“Gestora”), na qualidade de
Gestora do ÓRIA TECH ZENVIA
CO-INVESTMENT FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM
PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATÉGIA, inscrito no
CNPJ/ME sob o nº 35.178.942/000149 (“FUNDO”), vêm pelo presente
informar, no âmbito da oferta
pública de 11.538.461 ações ordinárias
Classe A (IPO) da Zenvia Inc.
(“Zenvia”), companhia investida pelo
FUNDO, registrada em julho de 2021
na U.S. Securities and Exchange
Commission – SEC para listagem na
Nasdaq Capital Market – NASDAQ
(“Oferta”), a fixação do preço por ação
no valor de US $13,00, com base no

PARATY
CAPITAL
LTDA.,
headquartered in the city of São Paulo,
State of São Paulo, at Rua dos
Pinheiros, 870, 13th floor, Pinheiros,
Zip Code 05422-001,enrolled under
CNPJ/ME under # 18.313.996/000150, duly authorized by CVM to carry
out portfolio administration duties, by
means of Declaratory Act # 13.239, of
August 20, 2013 (“Administrator”), as
acting in its capacity of fiduciary
Administrator, and ÓRIA GESTÃO
DE
RECURSOS
LTDA,
headquartered at Avenida Paulista,
2300, Pilotis floor, 3rd floor, Bela
Vista, Edifício Luis Gonzaga, Zip Code
01310-300, City of São Paulo, State of
São Paulo, enrolled under CNPJ/ME
#
22.067.585/0001-08,
duly
authorized by CVM to carry out
portfolio management duties, by
means of Declaratory Act nº 14.186, of
April 14, 2015 (“Manager”), as acting
in its capacity of manager of the Fund
ÓRIA
TECH
ZENVIA
COINVESTMENT
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATÉGIA,
an
investment fund, enrolled under
CNPJ/ME # 35.178.942/0001-49
(“FUND”), hereby inform, within the
scope of the initial public offering of
11.538.461 Class A common shares
(IPO) of Zenvia Inc. (“Zenvia”), the
Fund investment company, registered
in July 2021 before U.S. Securities and
Exchange Commission – SEC for
listing on the Nasdaq Capital Market –
NASDAQ
(“Offer”),
the
pronouncement of the share price in

resultado do procedimento de coleta
de
intenções
de
investimento
(“Procedimento de Bookbuilding”), e o
respectivo aumento do capital social
da Zenvia no montante de US
$200.000.000,00
mediante
a
emissão
de
15.384.615
ações
ordinárias Classe A. O FUNDO deverá
ter sua participação e preço do seu
ativo ajustado com base nos termos da
transação, na qualidade de acionista
da Zenvia.
Nesse sentido, a Gestora e a
Administradora do FUNDO, optaram
por atualizar o valor do ativo do
FUNDO,
a
partir
de
agora,
mensalmente, conforme o fechamento
do preço de mercado das ações da
companhia investida divulgado na
NASDAQ no último dia útil de cada
mês, em observação às melhores
práticas
de
mercado
e
em
concordância com os guidelines de
valuation do IPEV (International
Private Equity & Venture Capital
Valuation).
Vale ressaltar que a Oferta tem como
objetivo a captação de novos recursos
para viabilizar a aquisição da D1,
conforme contrato de aquisição direta
e indireta de 100% do capital social da
D1 celebrado pela Zenvia em
março/21, e também viabilizar a
realização de investimentos para
desenvolvimento
de
software,
produtos ou tecnologias, além
investimentos
na
expansão
internacional das operações, financiar
potenciais fusões, aquisições ou
investimentos
em
negócios
complementares e manutenção da
liquidez da Zenvia.

the amount of US $13.00, as a result of
the book building procedures, and the
respective Zenvia’s capital stock
increase in the amount of US
$200,000,000.00, upon issuance of
15,384,615 Class A common shares. As
a shareholder of Zenvia, the Fund
shall have its interest and net asset
value adjusted in accordance with the
terms of the transaction.
Therefore, on a forward basis, the
Fund Manager and Administrator
shall update the net asset value of the
Fund on a monthly basis, based on the
closing market price of the security
divulged by NASDAQ at close, on the
last business day of each month, in
accordance to market practices and
valuation guidelines published by
IPEV (International Private Equity &
Venture Capital Valuation).

Of note, the Offer seeks to raise funds
to consummate the D1 acquisition,
pursuant to the purchase agreement
for the direct or indirect acquisition of
100% of shares D1, as executed by
Zenvia on March 2021, and to enable
investments in the development of
software, products or technologies,
investments in the international
expansion of its operations, funding
opportunistic mergers, acquisitions or
investments
in
complementary
businesses, and maintaining liquidity.

Finally, the Administrator and the
Manager inform that the disclosure of
this material fact is made solely and
exclusively for information purposes,
in accordance with the current
Por fim, a Administradora e a Gestora legislation.
informam que este fato relevante tem
caráter exclusivamente informativo, Please feel free to contact us in case of
nos termos da legislação em vigor.
any further clarification at: +55 (11)
3042-8803/+ 55 (11)3588-4771 or via

Sem outro propósito, estamos à e-mails:
ri@oriacapital.com.br/
disposição para esclarecimentos pelos juridico@paratycapital.com
telefones: (11) 3042-8803/(11)35884771
e
pelos
e-mails
ri@oriacapital.com.br/
São Paulo, July 22, 2021.
juridico@paratycapital.com
PARATY CAPITAL LTDA.
São Paulo, 22 de julho de 2021.
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ÓRIA GESTÃO DE RECURSOS
LTDA

ÓRIA GESTÃO DE RECURSOS
LTDA

