ATACADÃO S.A.
CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09
Companhia aberta
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 nº 6.404/76 (“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, foi aprovado na Reunião do Conselho de
Administração realizada nesta data, o pagamento de juros sobre o capital próprio no valor
bruto de R$ 121.576.966,21 (cento e vinte e um milhões, quinhentos e setenta e seis mil,
novecentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos), equivalente ao valor de R$
0,061345350 por ação, sujeito a imposto de renda retido na fonte à alíquota vigente.
Farão jus ao pagamento os acionistas constantes da posição acionária da Companhia em 1°
de agosto de 2018, sendo que a partir de 02 de agosto de 2018 as ações serão negociadas
na bolsa de valores sem direito a juros sobre o capital da companhia.
Sendo assim, o pagamento do montante total de R$ 121.576.966,21 (cento e vinte e um
milhões, quinhentos e setenta e seis mil, novecentos e sessenta e seis reais e vinte e um
centavos) a título de juros sobre capital próprio será realizado pela Companhia no dia 22 de
agosto 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.
São Paulo, 25 de julho de 2018.
Atacadão S.A.
Sébastien Durchon
Diretor Vice-Presidente de Finanças– Grupo Carrefour Brasil e Diretor de Relações com
Investidores
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MATERIAL FACT
PAYMENT OF REMUNERATION TO THE SHAREHOLDERS
ATACADÃO S.A. (B3: CRFB3) (“Grupo Carrefour Brasil” or “Company”) in compliance with
the provisions of article 157, paragraph 4 of Law No. 6,404/76 (“Corporation Law”), and
Brazilian Securities Commission (“CVM”) Ruling No. 358/2002, hereby announces that the
Company’s Board of Directors approval the payment of interest on shareholders’ equity in
the gross value of BRL 121.576.966,21 (one hundred and twenty-one million, five hundred
and seventy-six thousand, nine hundred and sixty-six reais and twenty one cents),
equivalent to the value of BRL 0,061345350 per share, subject to withholding income tax at
the rate in force.
The shareholders entitled to the payment will be the ones provided in the Company’s equity
position of August 1st, 2018 and as from August 2nd, 2018, the shares will be traded in the
stock exchange without such right to the interest on the Company’s capital.
Therefore, the payment of the total amount of BRL 121.576.966,21 (one hundred and
twenty-one million, five hundred and seventy-six thousand, nine hundred and sixty-six reais
and twenty one cents) as interest on the shareholders’ equity, shall be made on August 22,
2018, in proportion to the participation of each shareholder, applying the applicable tax
rate, except for shareholders proven to be immune or exempt.

São Paulo, July 25, 2018
Atacadão S.A.
Sébastien Durchon
Chief Financial Officer – Grupo Carrrefour Brasil and Investor Relations Officer

