FATO RELEVANTE
Basileia, 11 de janeiro de 2018.
Nos termos do artigo 157, §4° da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e do disposto na
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n° 358, de 3 de janeiro de 2002, a Dufry AG (“Dufry”)
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:

Dufry anuncia nova estrutura organizacional
A Dufry anunciou hoje sua nova estrutura organizacional que entrará em vigor
imediatamente. A estrutura simplificada melhorará ainda mais a velocidade de tomada de
decisão e tempo de resposta, gerará eficiência e criará valor para os acionistas através da
aceleração do crescimento e da transformação digital.
A nova organização da Dufry substitui o antigo “Comitê Executivo do Grupo” pelo recém-criado
“Comitê Executivo Global”, que possui tamanho reduzido e será composto por:
Nome
Julian Diaz
José Antonio Gea

Função
Diretor-Presidente do Grupo
Vice Diretor-Presidente do Grupo

Andreas Schneiter
Luis Marin
Pascal Duclos
Eugenio Andrades

Diretor Financeiro
Diretor Corporativo
Assessor Jurídico
Diretor-Presidente de Operações e Nova função
Estratégia
Diretor Global de Marketing e Nova nomeação
Inovação Digital

Javier Gonzalez

Comentários
Nova função, incluindo RH e
TI ao seu escopo de
responsabilidade

O também recém-criado Comitê Executivo Divisional incluirá os Diretores-Presidentes das
Divisões, Pedro Castro, Andrea Belardini, René Riedi, Joseph DiDomizio e o Diretor da operação
Brasil e da Bolívia, Gustavo Fagundes, assim como Jordi Martin Consuegra, que não mais farão
parte do antigo Comitê Executivo do Grupo (GEC). Na Divisão 2, Fred Creighton foi nomeado como
novo Diretor-Presidente da Divisão Reino Unido e Europa Ocidental, e também fará parte do
Comitê Executivo Divisional.
Joseph DiDomizio reportará diretamente ao Diretor-Presidente do Grupo, Julian Diaz.
Todos os demais membros do novo Comitê Executivo Divisional reportarão diretamente a Eugenio
Andrades, Diretor-Presidente de Operações e Estratégia.
O ex-membro do GEC Jordi Martin Consuegra assume uma nova posição na Divisão América do
Norte.
Como parte da reorganização, as operações da Europa Oriental (Rússia, Cazaquistão, Armênia,
Sérvia e Bulgária) serão transferidas da Divisão 2, para a Divisão 3, que passará a cobrir a Europa
Oriental, Oriente Médio, Ásia e Austrália, sob a gestão de Andrea Belardini.
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Julian Diaz, Diretor-Presidente do Grupo Dufry comentou: "A nova e simplificada organização do
Grupo melhorará ainda mais a velocidade da tomada de decisão, permitindo-nos estar mais perto
do mercado. Com a nova organização, queremos gerar eficiência e focar na geração de valor aos
acionistas, em particular através da aceleração do crescimento e da transformação digital. Com a
nova organização, estamos prontos para capturar oportunidades futuras e aumentar a rentabilidade
do nosso negócio".
Para mais informações, por favor entre em contato com:
Renzo Radice
Relações com Investidores e Comunicação Corporativa
Telefone: +41 61 266 44 19
renzo.radice@dufry.com

Rafael Duarte
Relações com Investidores Global
Telefone: +41 61 266 45 77
rafael.duarte@dufry.com

Sara Lizi
Relações com Investidores Américas e
Comunicação Div. 4
Telefone: +55 21 2157 9901
sara.lizi@br.dufry.com

Karen Sharpes
Relações com a Imprensa Global
e Eventos
Telefone: +44 0 208 624 4326
karen.sharpes@dufry.com

Grupo Dufry – Líder global em varejo de viagem
A Dufry AG (SIX: DUFN; BM&FBOVESPA: DAGB33) é a líder global em varejo de viagem, com mais de 2.200
lojas duty-free e duty-paid em aeroportos, navios de cruzeiro, portos, estações de trem e áreas turísticas
localizadas no centro das cidades.
A Dufry emprega mais de 31.000 colaboradores. A companhia, com matriz na Basileia, Suíça, atua em 64 países
ao redor do mundo.

Responsabilidade social

A Dufry se preocupa com as crianças e apoia projetos sociais do SOS Kinderdorf no Brasil, no Camboja, no México, no
Marrocos e na Costa do Marfim. A organização SOS Children’s Villages é uma organização independente, não politica e
não comercial, que atende crianças órfãs e carentes no mundo todo.
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