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FATO RELEVANTE 

 

A Companhia Brasileira de Distribuição (“Companhia” ou “GPA”), nos termos do 

artigo 157 da Lei n.º 6.404/1976 e da Instrução CVM 358/2002, comunica aos seus 

acionistas e ao mercado em geral que o seu Conselho de Administração, em reunião 

realizada nessa data, autorizou que seja iniciado estudo para a segregação de sua unidade de 

cash and carry por meio de uma operação de cisão parcial da Companhia e de sua subsidiária 

integral Sendas Distribuidora S.A. (“Assaí” e “Cisão”, respectivamente). 

 

A Cisão será precedida da transferência da participação acionária atualmente detida 

por Assaí em Almacenes Éxito S.A. para o GPA (a Cisão, em conjunto com a transferência 

anteriormente mencionada, a “Potencial Transação”). 

 

O propósito da Potencial Transação é liberar o pleno potencial dos negócios de cash 

& carry e varejo tradicional da Companhia, permitindo que operem de forma autônoma, 

com administração separada e foco nos seus respectivos modelos de negócios e 

oportunidades de mercado. Adicionalmente, a Potencial Transação permitirá a cada um dos 

negócios acesso direto ao mercado de capitais e a outras fontes de financiamento, 

possibilitando, desta forma, priorizar necessidades de investimento de acordo com o perfil 

de cada companhia, criando, assim, mais valor para seus respectivos acionistas. 

 

Com a implementação da Potencial Transação, as ações de emissão de Assaí detidas 

pela Companhia serão distribuídas aos acionistas da Companhia, na exata proporção das 

participações por eles detidas no capital social da Companhia. A referida distribuição 

ocorrerá após a obtenção, pelo Assaí , da listagem das ações de sua emissão no segmento 

Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, segmento dedicado às companhias que 

se comprometem com o mais elevado nível de governança corporativa, juntamente com a 

listagem de ADRs representando ações de Assaí na New York Stock Exchange (NYSE) 

(em conjunto, a “Listagem”). A Listagem seguirá padrão de governança corporativa 

substancialmente similar àquele adotado atualmente pelo GPA. 

  

 A implementação da Potencial Transação e a Listagem dependem da conclusão do 

estudo, bem como da obtenção das aprovações necessárias, de acionistas e credores, bem 

como dos órgãos reguladores aplicáveis.  

  

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer fatos 

relevantes relacionados a esse assunto.   

 

 

São Paulo, 9 de setembro de 2020. 

 

Christophe José Hidalgo 

Diretor Vice-Presidente de Finanças e 

de Relações com Investidores 

 



Aviso sobre informações prospectivas: 
Esse fato relevante inclui declarações prospetivas de acordo com o significado contido na Seção 
27A do U.S. Securities Act, de 1933, conforme alterado, e na Seção 21E do U.S. Securities Exchange 

Act de 1934, conforme alterado, que reflete as expectativas atuais dos diretores da Companhia. Essas 

declarações não são fatos históricos e são baseadas na visão atual da administração sobre e 
estimativas das circunstâncias econômicas futuras, condições da indústria, performance da 

Companhia e resultados financeiros, os quais envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, 

incertezas, suposições e outros importantes fatores, muitos dos quais estão além do controle da 
Companhia e qualquer deles poderá fazer com que a condição financeira atual  e os resultados das 

operações difiram substancialmente daqueles estabelecidos nas declarações prospectivas da 

Companhia. Investidores são alertados para que não se baseiem indevidamente em declarações 

prospectivas. A Companhia não assume obrigação e expressamente renuncia a qualquer obrigação 
de atualizar ou revisar qualquer declaração prospectiva. 

 


