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Fato relevante
Contrato de Investimento DXA

O TC Traders Club S.A. (“Companhia” ou “TC”), em atendimento ao disposto no artigo
157, §4º da Lei nº 6.404 de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), à Resolução CVM
nº 44 de 23 de agosto de 2021 e ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado da
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral,
que a Companhia, mediante aprovação pelo Conselho de Administração, celebrou
Contrato de Investimento (“Contrato de Investimento”) com a DXA Investments
Holding Ltda., no valor de R$ 20 milhões, para a compra de 20% de participação na
DXA Gestão de Investimentos Ltda. (“DXA”) (www.dxainvest.com).
Fundada em 2012, com o objetivo de investir em empresas inovadoras no Brasil, a
gestora alcançou mais de R$ 1 bilhão sob gestão de investidores globais. Desde sua
criação, a DXA investiu em empresas como ZeeDog, GreenPeople, Modern Logistics e
Nomoo, dentre outras. Em 2020, a DXA se tornou a primeira gestora digital de
investimentos em private equity do país, tendo desenvolvido uma plataforma
proprietária para facilitar a interação com seus clientes, contratantes de seus serviços
de gestão, e ampliar o acesso a uma gestão especializada (“Plataforma”). Todo o
processo é 100% digital, desde a contratação dos serviços de Carteira Administrada,
nos termos da regulamentação da CVM, até a seleção dos ativos e envio de recursos.

Por meio de sua Plataforma, a DXA facilita o acesso a investimentos privados,
selecionados e geridos por uma equipe especializada, privilégio anteriormente
reservado apenas aos grandes investidores institucionais. A gestora traz,
adicionalmente, transparência para todo o processo do pós-investimento com
relatórios mensais sobre o desempenho das empresas investidas e reuniões
trimestrais com os empreendedores.
O Contrato de Investimento possibilita à Companhia aumentar a sua participação na
Plataforma através da aquisição de novos usuários advindos do TC, o que
potencialmente pode levá-la a assumir uma posição majoritária na DXA.
A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado em geral devidamente
informados sobre eventuais desdobramentos acerca dos fatos descritos neste Fato
Relevante.
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