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B2W – COMPANHIA DIGITAL (“B2W”, “Companhia” ou, quando em conjunto com sua
controladora Lojas Americanas S.A., “Companhias”), tendo em vista as deliberações do Conselho
de Administração, em reunião realizada nesta data, vem comunicar aos acionistas e ao mercado
em geral que:
Em razão das rápidas transformações observadas no mundo dos negócios (físico e digital), diante
da rápida globalização, do surgimento de novos modelos de negócio, novas tecnologias e novas
regulações, que tornam cada vez mais complexas as organizações, o contexto obriga que as
empresas tenham um olhar muito além dos seus negócios atuais. Além disso, que encontrem
alternativas e modelos disruptivos, estimulando, continuamente, a revisão de seus planos
estratégicos e a busca pela estrutura societária mais adequada para suportar o crescimento
futuro dos negócios. O Sr. André Street de Aguiar comunicou que o mesmo cenário está exigindo
maior dedicação em seus próprios negócios e que, por consequência, continuará no Conselho
de Administração da Companhia até o dia 01 de junho de 2018, data na qual a Sra. Anna Christina
Ramos Saicali, atual Diretora Presidente da B2W, passará a integrar o colegiado.
Por deliberação do Conselho de Administração e atendendo sugestão de seu Presidente, Sr.
Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez, o Conselho de Administração da Companhia passará
a ser presidido pela Anna Saicali a partir de 01 de junho de 2018.
Nesse cenário, será criada a IF – Inovação e Futuro, que atenderá às Companhias, para pensar e
nutrir boas ideias, permitindo a continuidade dos negócios e uma, ainda maior, criação de valor.
A IF – Inovação e Futuro nascerá com a missão de criar negócios disruptivos, sendo responsável
pela concepção, criação, incubação e aceleração desses novos negócios, que, maduros, serão
integrados às estruturas das Companhias. Será responsável também pelas sinergias entre os
negócios das Companhias, pelos laboratórios digitais e por liderar a transformação digital.
A Anna Saicali será a CEO da IF – Inovação e Futuro, por seu profundo conhecimento de todos
os assuntos relacionados aos negócios das Companhias, por sua reconhecida capacidade de
liderança, visão estratégica e voltada para o futuro e capacidade para criar e executar planos
estratégicos.
Anna Saicali está à frente da B2W, como CEO, há 14 anos, transformando um negócio de R$434
milhões de GMV em 2004 em um de R$12,8 bilhões em 2017. Assumiu, como Diretora
Presidente, a Americanas.com em 2004, conduziu o processo de aquisição do Shoptime em 2005
e criou a B2W em 2006, fruto da fusão da Americanas.com, Submarino e Shoptime. Na B2W,
criou a plataforma digital que conecta pessoas, negócios, produtos e serviços. Nesse período,

adquiriu 13 relevantes e estratégicas empresas nas verticais de tecnologia, logística e
distribuição. Sua carreira teve início em 1997 na LASA, tendo permanecido até 2004 como
Diretora de Gente e Tecnologia.
Diante destas movimentações, será realizado um processo de transição do cargo de Diretor
Presidente da B2W, que será assumido pelo Sr. Marcio Cruz Meirelles no dia 01 de junho de
2018.
Marcio Cruz ingressou como estagiário na LASA há mais de 20 anos. Exerceu diversos cargos de
relevância com resultados sólidos nas áreas de prevenção de perdas, operações de loja e
financeiro. Em 2009, foi alçado a Diretor Comercial Estatutário de LASA, permanecendo até
2011, quando se tornou Diretor Comercial Estatutário de B2W. Nesse período, participou de
inúmeros desafios no processo de transformação e sedimentação da B2W em uma plataforma
digital.
No mesmo contexto de inovação e de criação de negócios disruptivos para suportar o
crescimento das Companhias, será criada a LET’S - Logística e Distribuição (“LET’S”) para
estabelecer uma gestão compartilhada de seus respectivos ativos de logística e distribuição sob
uma liderança única, tendo como seu CEO o Sr. José Timotheo de Barros. Esta plataforma cobre
100% dos municípios do Brasil, por meio da malha logística de Centros de Distribuição, Hubs
(transit points) e lojas, estrategicamente localizados.
Tendo ingressado na LASA em 1996 pelo Programa de Trainees, Timotheo Barros liderou a
revisão do sistema de distribuição. Participou da criação da Americanas.com em 1999 e da
criação da B2W em 2006. Entre os anos de 2007 e 2010, foi CFO e IRO de LASA e de B2W. A
partir de 2011, na B2W, liderou a estruturação da plataforma de logística e distribuição,
incluindo as aquisições de importantes transportadoras.
A B2W manterá os acionistas e o mercado informados de quaisquer novos fatos ou deliberações
a respeito dos temas objeto deste Fato Relevante.
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