ATACADÃO S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09
Código CVM 24171
FATO RELEVANTE: EMISSÃO DE DEBÊNTURES
São Paulo, 16 de abril de 2018, Grupo Carrefour Brasil, Atacadão S.A.
(“Companhia”) (B3 CRFB3), em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada, na regulamentação da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”), em especial a Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009,
conforme alterada (“Instrução CVM 476”) e na Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro
de 2002, conforme alterada, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral
que, em 12 de abril de 2018, em reunião do Conselho de Administração da Companhia,
foi aprovada a 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações,
da espécie quirografária, em 2 (duas) séries (“Primeira Série”, e “Segunda Série”,
respectivamente)

da

Companhia

(“Emissão”

e

“Debêntures”,

respectivamente),

totalizando o montante de R$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de
reais) na Data De Emissão. A emissão será objeto de distribuição pública com esforços
restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476.
O objetivo desta Emissão é o alongamento do perfil de dívida da Companhia com um
custo competitivo. Os recursos serão integralmente utilizados para o pagamento
antecipado de dívidas existentes sem custos adicionais. Esta Emissão não implica
nenhum aumento no nível de endividamento atual da Companhia.
Serão emitidas 1.000.000 (um milhão) Debêntures da Primeira Série e 500.000
(quinhentas mil) Debêntures da Segunda Série, totalizando 1.500.000 (um milhão e
quinhentas mil) Debêntures. As Debêntures terão valor nominal unitário de R$1.000,00
(um mil reais) na data de emissão, qual seja 25 de abril de 2018 (“Valor Nominal
Unitário”

e

“Data

de

Emissão”,

respectivamente),

totalizando

o

montante

de

R$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais) na Data De Emissão. A
Emissão é destinada exclusivamente a investidores profissionais, nos termos da
legislação vigente.
As Debêntures da Primeira Série terão prazo de vencimento de 36 (trinta e seis) meses,
a partir da Data de Emissão, vencendo-se portanto em 25 de abril de 2021. As
Debêntures da Segunda Série terão prazo de vencimento e 60 (sessenta) meses, a partir
da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 25 de abril de 2023.

O Valor Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado monetariamente. As
Debêntures farão jus ao pagamento de juros remuneratórios, a partir da Data de
Emissão, correspondente a (i) 104,40% (cento e quatro inteiros e quarenta centésimos
por cento) da Taxa DI para as Debêntures da Primeira Série (“Remuneração da Primeira
Série”); e (ii) 105,75% (cento e cinco inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) da
Taxa DI para a Segunda Série (“Remuneração da Segunda Série”). O Valor Nominal
Unitário das Debêntures será integralmente liquidado da respectiva data de vencimento
das Debêntures. A Remuneração da Primeira Série e a Remuneração da Segunda Série
serão pagas semestralmente, sem carência, a partir da Data de Emissão, no dia 25 dos
meses de abril e outubro de cada ano, ocorrendo o primeiro pagamento em 25 de
outubro de 2018 e o último, na data de vencimento da respectiva série.
As condições gerais e prazos da Emissão estão divulgados na ata da Reunião do
Conselho de Administração da Companhia (“RCA”) realizada em 12 de abril de 2018, a
qual

se

encontra

arquivada

(http://www.cvm.gov.br),

da

na

sede

da

Companhia,

B3

(http://www.b3.com.br)

nos
e

sites
da

da

CVM

Companhia

(https://www.grupocarrefourbrasil.com.br).
Este fato relevante tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em
vigor, e não deve ser interpretado como um material publicitário da Emissão ou de venda
das Debêntures.
Para acessar a ata da RCA clique aqui.

Atacadão S.A.

Sébastien Durchon
Diretor Vice-Presidente de Finanças e Diretor de Relações com
Investidores Grupo Carrefour Brasil
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MATERIAL FACT: DEBENTURES ISSUANCE
São Paulo, April 16, 2018, Carrefour Brasil Group, Atacadão S.A. (“Company”)
(B3 CRFB3), pursuant to Law No. 6,404, dated December 15, 1976, as amended, and
regulations issued by the Brazilian Securities and Exchange Commission (Comissão de
Valores Mobiliários) (“CVM”), especially CVM Instruction 476, of January 16, 2009, as
amended (“CVM Instruction 476”) and CVM Instruction 358, of January 3, 2002, as
amended, hereby informs its shareholders and the market in general that the Board of
Directors, at its meeting held on April 12, 2018, approved the first (1st) issue of simple,
non convertible, unsecured debentures in two (2) series (“First Series”, “Second Series”,
respectively) by the Company (“Issuance” and “Debentures”, respectively), for a total
amount of R$1,500,000,000,00 (one billion and five hundred million reais). The issue
shall be subject to public distribution, with restricted distribution efforts, in accordance
with CVM Instruction 476.
The objective of this Issuance is to increase the debt maturity of the Company at a
competitive cost. The proceeds will be fully used to prepay existing debt at no additional
cost.

This

Issuance

does

not

increase

the

Company’s

current

level

of

indebtedness.
We plan to issue one million (1,000,000) First Series Debentures and five hundred
thousand (500,000) Second Series Debentures, totaling one million and five hundred
thousand (1,500,000) Debentures. The unit face value of the Debentures shall be of one
thousand Brazilian Reais (R$1,000.00) (“Unit Face Value”) as of April 25, 2018 the
issuance date (“Issuance Date”), totaling one billion and five hundred million Reais
(R$1,500,000,000.00) on the Issuance Date. The Issuance shall be exclusively aimed at
professional investors (investidores profissionais), as established in the applicable
legislation.
The First Series Debentures will mature in thirty-six (36) months, as of the Issuance
Date, with final maturity date on April 25, 2021 (“Maturity Date of the First Series”). The
Second Series Debentures will mature in sixty (60) months, as of the Issuance Date,
with maturity date on April 25, 2023 (“Maturity Date of the Second Series” and, together
with the Maturity Date of the First Series, the “Maturity Dates”).
The Unit Face Value of the Debenture will not be monetarily updated. The Debentures
shall pay interest, as from the Issue Date, at the rate of (i) one hundred and four point
forty percent (104.40%) of the DI rate for the First Series Debentures (“Remuneration of
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the First Series”); and (ii) one hundred and five point seventy-five percent (105.75%) of
the DI rate for the Second Series (“Remuneration of the Second Series”). The Unit Face
Value of the Debentures shall be paid in a single installment, on the respective Maturity
Date. The Remuneration of the First Series and the Remuneration of the Second Series
shall be paid semi-annually, with no waiting period, from the Issuance Date, on the 25th
of April and October of each year, the first payment to be made on October 25, 2018 and
the last payment on the Maturity Date of the respective series.
The general terms and conditions of the Issuance are disclosed in the minutes of the
Board of Director’s Meeting (“BDM”) held on April 12, 2018, which is filed at the
Company’s headquarters, as well as on the websites of CVM (http://www.cvm.gov.br),
B3

(http://www.b3.com.br)

and

the

Company

(https://www.grupocarrefourbrasil.com.br).
This material fact is disclosed for informative purpose only, as the applicable regulation,
and shall not, in any circumstances, be interpreted as advertising material for the
Issuance or sale of the Debentures.
To access the BDM minutes (Portuguese only) click here.
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