FATO RELEVANTE
Basileia, 05 de abril 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:

O Conselho de Administração da Dufry AG propõe para a próxima AGO o
pagamento de um dividendo em dinheiro e a nomeação de dois novos
membros independentes para eleição. Adicionalmente, a companhia lançará
um programa de recompra de ações.
O Conselho de Administração da Dufry AG propõe para a Assembleia Geral Ordinária
de 03 de maio de 2018 o pagamento de dividendo em dinheiro no valor de CHF 3,75
por ação e resolveu lançar um programa de recompra de ações no montante de até
CHF 400 milhões por um período de até 12 meses. Adicionalmente, o Conselho de
Administração proporá a eleição de Lynda Tyler-Cagni e Steven Tadler como novos
membros independentes do Conselho de Administração, uma vez que Xavier Bouton
e Joaquín Moya-Angeler Cabrera não se candidatarão à reeleição.

Dividendo em dinheiro e programa de recompra de ações
O Conselho de Administração da Dufry AG propõe à Assembleia Geral Ordinária o
pagamento de um dividendo em dinheiro de CHF 3,75 por ação. O dividendo proposto será
pago através das reservas de aporte de capital. O dividendo não será sujeito à retenção na
fonte de tributos suíços.
Como a Dufry AG tem uma forte geração de fluxo de caixa e estima um crescimento
orgânico sustentável, o Conselho de Administração acredita que retornar valor aos
acionistas, inclusive na forma de dividendos anuais, deve ser parte da estratégia de
alocação de capital da Dufry. Para os próximos anos, o Conselho de Administração
pretende propor pagamento de dividendos, no mínimo, no mesmo patamar em comparação
com o valor pago no ano anterior, e tem como meta um retorno sustentável aos acionistas
de 40% do lucro líquido caixa.
Adicionalmente, o Conselho de Administração decidiu lançar um programa de recompra de
ações, que serão canceladas posteriormente, no valor de até CHF 400 milhões por um
período de 12 meses. A recompra de ação é planejada como um programa único (não
recorrente).
O Conselho de Administração entende que o valor de mercado da companhia esteja
atualmente subestimado e a recompra de ações a preço de mercado representa um bom
investimento, sendo também uma forma eficiente de retorno adicional de capital aos
acionistas. As ações recompradas serão canceladas; dessa forma, o programa contribuirá
positivamente para o lucro por ação.
De maneira geral, a Dufry continuará crescendo organicamente e realizando investimentos
selecionados a taxas atrativas por meio de aquisições de companhias de menor porte (“bolton acquisitions”). A forte geração de fluxo de caixa da Dufry permite financiar tais
investimentos e, ao mesmo tempo, distribuir aos seus acionistas um dividendo sustentável
de, ao menos, CHF 200 milhões a partir de agora. A forma de alocação de capital da Dufry

permanecerá inalterada, devendo ser mantido o nível de alavancagem sustentável na faixa
de 2,0x – 3,0x da dívida líquida/EBITDA.
Mudanças na composição do conselho
O Conselho de Administração da Dufry AG propõe que Lynda Tyler-Cagni e Steven Tadler
sejam eleitos como novos membros independentes do Conselho de Administração pelo
prazo de um ano.
Lynda Tyler-Cagni é formada (com honras) em Línguas, Economia & Política pela
Universidade de Kingston (University of Kingston), Londres. Ela é fundadora e CEO da Tyler
Cagni Consulting Ltd., uma empresa de consultoria especializada no segmento de moda,
varejo e indústria de bens de grande consumo (FMCG). A Sra. Tyler Cagni também é
conselheira de Atlantia SpA, uma operadora global italiana de capital aberto no setor de
infraestrutura de rodovias e aeroportos. Anteriormente, fez parte do conselho do Grupo
World Duty Free como membro não executivo, membro independente e presidente do
Comitê de RH & Remuneração (até a sua aquisição pela Dufry). Ela atuou como consultora
do conselho de gestão da Bonpoint e ocupou várias posições executivas na Fast Retailing
Group e Ermenegildo Zegna.
Steven Tadler é bacharel com distinção pela Universidade de Virginia e MBA pela Harvard
Business School. Ele é Sócio Diretor e conselheiro da Advent International Corp, empresa
da qual faz parte desde 1985. O Sr. Tadler também atua como conselheiro na Bojangles’,
uma operadora de restaurantes e franqueadora listada na NASDAQ e da wTe Corporation.
Seus mandatos anteriores como conselheiro incluem Dufry (2010 a 2013), Skillsoft (2010 a
2014) e Transunion (2012 a 2017).
Xavier Bouton e Joaquín Moya-Angeler Cabrera decidiram renunciar aos seus cargos no
Conselho de Administração na Assembleia Geral Ordinária desse ano. O Sr. Bouton atuou
como membro do Conselho de Administração desde 2005 e foi membro dos Comitês de
Auditoria e Remuneração. O Sr. Moya-Angeler Cabrera também foi membro do Conselho de
Administração desde 2005, Presidente do Comitê de Auditoria e membro do Comitê de
Nomeação.
Juan Carlos Torres Carretero, Presidente do Conselho de Administração da Dufry AG, disse:
“Em nome de meus colegas, gostaria de agradecer a Xavier Bouton e Joaquín MoyaAngeler Cabrera por sua grande dedicação e contribuições para o desenvolvimento do
Grupo Dufry. Ambos serviram à Dufry com distinção e contribuíram enormemente para o
desenvolvimento bem sucedido da companhia. Desejamos a eles o melhor para o futuro.
Tenho o prazer de anunciar a nomeação de Lynda Tyler-Cagni e Steven Tadler para eleição
para o Conselho de Administração. Estamos convencidos que ambos possuem o
conhecimento especializado para reforçar nosso Conselho de Administração e – caso
eleitos – contribuirão de forma inestimável com suas habilidades, experiência e
conhecimento.”
A Spencer Stuart, uma das principais consultorias globais do mundo, realizou uma avaliação
detalhada do Conselho, sua composição, seu desempenho e uma comparação com
empresas de capital aberto semelhantes. Os resultados foram satisfatórios e, em particular,
a comparação com os pares da indústria da Dufry foi bastante favorável.
Juan Carlos Torres Carretero, como Presidente do Conselho, e os outros membros do
Conselho de Administração se candidatarão para a reeleição pelo prazo de mais um ano.
Sujeito às (re)-eleições, espera-se que o Comitê de Remuneração seja presidido por Lynda
Tyler-Cagni e composto por Jorge Born e Claire Chiang. Espera-se, também, que o Comitê
de Auditoria seja presidido por Jorge Born e composto, ainda, por Heekyung (Jo) Min e
Steven Tadler, todos membros independentes e não-executivos.

Ordem do dia para a Assembleia Geral Ordinária da Dufry AG de 2018
1.

Aprovação das Demonstrações Financeiras Consolidadas e das Demonstrações
Financeiras Anuais de 2017 e Apreciação do Relatório de Remuneração de 2017
1.1 Aprovação das Demonstrações Financeiras Consolidadas e das Demonstrações
Financeiras Anuais de 2017
1.2 Apreciação do Relatório de Remuneração de 2017

2.

Destinação de Lucros Disponíveis e Distribuição de dividendos em dinheiro oriundos
Reservas de Aporte de Capital

3.

Desoneração do Conselho de Administração e das Pessoas Responsáveis pela
Administração

4. Reeleição e Eleição do Conselho de Administração
4.1 Reeleição do Presidente do Conselho de Administração: Juan Carlos Torres
Carretero;
4.2 Reeleição dos membros do Conselho de Administração: Andrés Holzer Neumann,
Jorge Born, Claire Chiang, Julián Díaz González, George Koutslioutsos, Heekyung
(Jo) Min;
4.3 Eleição de novos membros independentes do Conselho de Administração: Lynda
Tyler-Cagni, Steven Tadler.
5. Reeleição e Eleição de Membros do Comitê de Remuneração: Jorge Born, Claire Chiang,
Lynda Tyler-Cagni
6. Reeleição dos Auditores
7. Reeleição do Representante Independente dos Acionistas
8. Remuneração do Conselho de Administração e do Comitê Executivo Global
8.1 Aprovação do Montante Máximo Total de Remuneração do Conselho de
Administração
8.2 Aprovação do Montante Máximo Total de Remuneração do Comitê Executivo
Global
O convite da Assembleia Geral Ordinária será publicado nos próximos dias.
A Assembleia Geral Ordinária será realizada em 03 de maio de 2018 às 14:00 horas (portas
abertas às 13:00 horas) no VOLKSHAUS BASEL (Festsaal), Rebgasse 12-14, 4058
Basiléia, Suíça.

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; B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão: 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 32.000 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.

