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FATO RELEVANTE

ESCLARECIMENTOS SOBRE DADOS PUBLICADOS VIA REDE SOCIAL
São Caetano do Sul, 20 de julho de 2020. A Via Varejo S.A. (“Companhia”), em atendimento
ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e na
regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em especial na Instrução da
CVM nº. 358, de 3 de janeiro de 2002, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em
geral os seguintes importantes esclarecimentos:
(i) na presente data, às 9h48 da manhã, o departamento de comunicação da Companhia
publicou via a rede social twitter determinadas informações comparativas relativas ao
crescimento de vendas em determinadas categorias de produtos na plataforma online;
(ii) conforme esclarecido no Comunicado ao Mercado divulgado nesta mesma data, a
publicação não foi autorizada e não é política da Companhia divulgar este tipo de informação,
razão pela qual tão logo seu departamento de Relações com Investidores tomou
conhecimento da publicação, solicitou prontamente que a mesma fosse retirada do ar, o que
ocorreu às 12h55 da tarde;
(iii) não obstante o acima, de forma a assegurar a disseminação isonômica de informação
correta e precisa aos seus acionistas e ao mercado em geral, a Companhia, de forma
excepcional, apresenta as seguintes informações, que salienta são gerenciais e não
auditadas:
Natureza dos Dados: Percentual de crescimento de vendas aprovadas pela Companhia para
consumidores finais (1P B2C) no canal online.
Período Comparativo: 03 de maio a 23 de junho de 2019 vs 01 de maio a 21 de junho de
2020.
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A Companhia reitera que não tem por política divulgar dados desta natureza e que esta
divulgação tem caráter excepcional.
A Administração da Via Varejo reitera seu compromisso de transparência com o mercado em
geral e tomará as providências necessárias para evitar qualquer divulgação de dados de
forma distinta daquela aprovada em sua política de divulgação.
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MATERIAL FACT
CLARIFICATIONS REGARDING INFORMATION PUBLISHED VIA SOCIAL MEDIA
São Caetano do Sul, July 20th, 2020, Via Varejo S.A. (“Company”), in compliance with what
is provided in Paragraph 4, Article 157 of Law 6,404/76 and in the regulations issued by the
Brazilian Securities and Exchange Commission (“CVM”), namely CVM Ruling 358/02,
communicates to its shareholders and the market in general the following important
clarifications:
(i) on the date hereof, at 9:48 am, the Company’s communication department published, via
the social media network twitter, certain comparative information regarding the growth of
online sales in certain categories of products;
(ii) as clarified in the Communication to the Market issued on the date hereof, the
aforementioned publication was not authorized and it is not the Company’s policy to disclose
this type of information, which is why as soon as its Investors’ Relations department was made
aware of the publication, it promptly requested that it be removed, which occurred at 12:55
pm.
(iii) notwithstanding the foregoing, in order to assure an equal dissemination of correct and
precise information to its shareholders and the market in general, the Company, on an
exceptional basis, provides the following information, which it highlights is managerial and not
audited:
Nature of the Data: Percentage of growth for online sales approved by the Company for final
customers (B2C).
Compared Dates: May 03 to June 23 2019 vs May 01 to June 21, 2020
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The Company highlights that its disclosure policy does not include data of this nature and that
this disclosure is made on an exceptional basis.
The Company’s management reaffirms its commitment with transparency towards the market
in general and shall take the necessary measures to avoid any disclosure of information in a
manner which is different from that provided in its disclosure policy.
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