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FATO RELEVANTE
A Companhia Brasileira de Distribuição (“CBD” ou “Companhia”), em atendimento ao
disposto no parágrafo 4º, do Art. 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e na
Instrução CVM nº 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto
segue.
O Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada na presente data,
indicou o Sr. Peter Paul L. Estermann para o cargo de Diretor Presidente da Companhia,
atualmente exercido pelo Sr. Ronaldo Iabrudi Pereira.
O Sr. Peter teve uma carreira de destaque em empresas de diversos setores econômicos,
tendo sido Diretor de Operações da Companhia até outubro de 2015, data a partir da qual
assumiu a Presidência da Via Varejo, empresa controlada da CBD.
O novo Diretor Presidente será também responsável pelo segmento Multivarejo; o atual
Diretor Financeiro Sr. Christophe Hidalgo será também responsável pela liderança
executiva do segmento de negócios Malls; e o segmento de Atacarejo continuará sob a
liderança do Sr. Belmiro Gomes. Além disso, o Sr. Luís Moreno Sanchez passará a atuar
como consultor, focado em projetos de grande relevância, como transformação digital,
marcas próprias e fidelidade.
O Sr. Ronaldo permanecerá no cargo e fará a transição até a data de posse do Sr. Peter,
que ocorrerá em 27 de abril de 2018. Além disso, o Sr. Ronaldo continuará como membro
do Conselho de Administração da Companhia, e será indicado pelo acionista controlador
a Co-Vice-Presidente de referido órgão, na primeira Assembleia Geral de acionistas a ser
realizada em 2018. Além disso, o Sr. Ronaldo permanecerá como membro do Conselho
de Administração da Via Varejo e a CBD também indicará o Sr. Peter para integrar o
mesmo colegiado.
Por fim, o Conselho de Administração registrou seu agradecimento e enalteceu a
excelente gestão do Sr. Ronaldo, que agregou significativo valor à Companhia,
ressaltando suas qualidades de liderança, dedicação e competência à frente do Grupo
GPA.
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