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COMUNICADO AO MERCADO
Metalfrio Solutions S.A. (“Companhia”, BM&FBOVESPA: FRIO3) vem informar aos seus acionistas e ao
mercado em geral que, em reunião realizada nesta data, o Conselho de Administração da Companhia se
reuniu e aprovou, por unanimidade, a aquisição, pela Companhia, de 100% (cem por cento) do capital social
da empresa Assets 365 Limited (“Assets365”), uma empresa na área de IoT e conectividade para
equipamentos de refrigeração no ponto de venda POS.
A Assets365 tem sede no Reino Unido e ampla gama de clientes a nível internacional, oferendo um pacote
abrangente de soluções, tais como:





Modelo de dados, oferecendo acesso a dados chave de IoT, comerciais e operacionais;
Modelo operacional, oferecendo serviços de gestão remota e no campo, desenhados para
alavancar dados de IoT, comerciais e operacionais, visando permitir a seus clientes melhor
entendimento do consumidor final;
Conjunto de plataformas desde soluções para monitorar e controlar todos os equipamentos
conectados, para gerir workspaces que combinam dados de equipamentos conectados com
múltiplas fontes de dados dos clientes, bem como para serviços de gestão que criam ações
personalizadas para cada um dos POS de cada cliente.

´´A aquisição da Assets365 solidifica ainda mais a liderança da Metalfrio em conectividade e serviços
relacionados. As soluções oferecidas pela Assets365 alavancam dados de IoT, realizando assim excelência
operacional e resultados tangíveis para o sucesso de nossos clientes´´, comentou Petros Diamantides, CEO
da Metalfrio Solutions.
´´Os recursos globais, plataforma de serviços e forte relacionamento com clientes do Grupo Metalfrio
permitirão à Assets365 acelerar o roll out global das nossas soluções de valor agregado. Estamos bastante
satisfeitos por aprofundar nossa parceria que é baseada numa colaboração de longo prazo entre nossas
companhias´´, comentou Geoff Morley, CEO da Assets365, que será o líder global de conectividade da
Metalfrio.
Para mais informação sobre Assets365 favor consultar https://www.assets-365.com/
Para mais informação sobre Metalfrio Solutions favor consultar https://www.metalfrio.com.br/
A aquisição da Assets365 pela Companhia deverá ser concluída em 90 (noventa) dias e está sujeita a
condições normais para este tipo de transações. A Companhia manterá seus acionistas e o mercado
informados sobre o desenvolvimento do assunto objeto deste Comunicado ao Mercado.
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