Fato Relevante
Basileia, 21 de agosto de 2018
Nos termos do parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada, e da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3
de janeiro de 2002, conforme alterada, a Dufry AG (“Companhia”) comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:

Dufry aprova a descontinuidade do seu programa de Certificados
de Depósito de Ações (BDRs) visando cancelar seu registro de
emissor no Brasil
A Dufry submeteu à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), nesta data, uma proposta
para descontinuidade de seu programa de certificados de depósito de ações (“BDRs”)
Nível III (“Programa de BDRs”) nos termos do Manual do Emissor da B3 (“Proposta”).
Após concluída a descontinuidade do Programa de BDRs, a Companhia tomará as
providências para o cancelamento de seu registro, perante a CVM, como emissor
estrangeiro de valores mobiliários categoria “A”, bem como sua listagem na B3.
A decisão de descontinuar o Programa de BDRs e cancelar seu registro como companhia
aberta no Brasil levou em consideração a baixa liquidez dos BDRs da Companhia e visa a
reduzir custos e complexidades operacionais, bem como unificar na SIX Swiss Exchange a
negociação dos valores mobiliários emitidos pela Companhia.
As informações sobre os termos, condições e procedimentos específicos a serem adotados
pelos detentores de BDRs serão divulgados pela Companhia no Brasil por meio de Aviso
aos Detentores de BDRs tão logo a Proposta seja aprovada pela B3.
A Companhia manterá o mercado informado acerca do assunto objeto deste fato relevante.

Ricardo José Bullara
Representante legal no Brasil

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
Sara Lizi
Relações com Investidores Américas e
Comunicação Div. 4
Telefone: +55 21 2157 9901
sara.lizi@br.dufry.com

Rafael Duarte
Relações com Investidores Global
Telefone: +41 61 266 45 77
rafael.duarte@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 dutypaid em aeroportos, navios de cruzeiro, portos, estações de trem e áreas
turísticas localizadas no centro das cidades.
A Dufry emprega mais de 30.000 colaboradores. A companhia, com matriz na Basileia, Suíça, atua em 65 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 política e não comercial, que atende crianças órfãs e carentes no mundo todo.

