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FATO RELEVANTE: PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS

Atacadão S.A. (B3: CRFB3) (“Grupo Carrefour Brasil” ou “Companhia”) em
cumprimento com o disposto no art. 157, parágrafo 4º da Lei nº6.404/76 (“Lei
das S.A.”), e a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº
358/2002 (“Instrução CVM 358”), comunica aos seus acionistas e ao mercado
em geral que, em função do ajuste do número de ações emitidas pela
Companhia, decorrente do exercício de opções de compra de ações no âmbito do
Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia (Outorga Única), o valor dos
juros sobre capital próprio a ser atribuído a cada ação em circulação da
Companhia, conforme aprovado nas Assembleias Gerais Ordinária e
Extraordinária realizadas em 27 de abril de 2018 (“AGOE”), será alterado de
R$0,098620187 para R$0,098613383.
A Companhia confirma que todos os demais termos e condições de pagamento
dos juros sobre capital próprio aprovados no âmbito da AGOE permanecem os
mesmos.
Sendo assim, o pagamento do montante total de R$195.423.033,34 (cento e
noventa e cinco milhões, quatrocentos e vinte e três mil, trinta e três reais e
trinta e quatro centavos) a título de juros sobre capital próprio permanece o
mesmo e será realizado pela Companhia no dia 23 de maio de 2018, na
proporção da participação de cada acionista, com retenção do Imposto de Renda
na fonte, exceto para os acionistas comprovadamente imunes ou isentos.
Referida comprovação deveria ter sido feita mediante apresentação até o dia 2
de maio de 2018.
Farão jus ao pagamento os acionistas constantes da posição acionária da
Companhia em 3 de maio de 2018, sendo que a partir de 4 de maio de 2018 as
ações serão negociadas na bolsa de valores “ex-direito” aos juros sobre capital
próprio.

São Paulo, 3 de maio de 2018.

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: PAYMENT OF REMUNERATION TO THE SHAREHOLDERS

Atacadão S.A. (B3 CRFB3) (“Carrefour Brazil Group” or “Company”), pursuant the
article 157, paragraph 4th of Law No. 6,404, dated December 15, 1976 (“Corporation
Law”), and the Brazilian Securities and Exchange Commission (Comissão de Valores
Mobiliários) (“CVM”) Instruction No. 358/2002 (“CVM Instruction 358”), informs to its
shareholders and to the market in general that due to the adjustment of the numbers of
shares issued by the Company due to the exercise of options under the Company’s
Single Grant Stock Option Plan, the amount of interest on shareholders’ equity to be
ascribed to each outstanding share of the Company, as approved on the Ordinary and
Extraordinary Shareholders’ Meeting held on April 27, 2018 (“OESM”) shall be changed
from R$0.098620187 to R$0.098613383.
The Company ensures that all the other terms and conditions of the payment of interest
on the shareholders’ equity approved within the OESM are still the same.
Therefore, the payment of the total amount of R$195,423,033.34 (one hundred ninetyfive million, four hundred and twenty-three thousand and thirty-three Reais and thirtyfour cents) as interest on the shareholders’ equity is the same and shall be made on May
23, 2018, in proportion to the participation of each shareholder, with withholding of the
Income Tax, except for shareholders proven to be immune or exempt. The referred proof
shall have been made until May 2, 2018.
The shareholders entitled to the payment will be the ones registered in the Company’s
equity position on May 3, 2018 and as from May 4, 2018, the shares will be traded in the
stock exchange without such right to the interest on the shareholders’ equity.
São Paulo, May 3, 2018
Atacadão S.A.
Sebastien Durchon
Vice President of Finance – Carrefour Brazil Group and Investor Relations Officer

