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FATO RELEVANTE
Magazine Luiza S.A. (“Companhia”) (Ticker – B3: MGLU3), vem, em atendimento ao disposto no
artigo 157, §4° da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e
nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n° 358, de 3 de janeiro de 2002,
conforme alterada, em referência às últimas notícias veiculadas na mídia, comunicar aos seus
acionistas e ao mercado em geral o quanto segue.
A Companhia está atualmente avaliando uma potencial operação envolvendo a aquisição da
Netshoes (CAYMAN) Ltd (Ticker – NYSE: NETS) (“Netshoes”). Não há contudo, até o presente
momento, qualquer contrato, acordo ou oferta vinculante acerca de uma eventual transação, assim
como não há qualquer garantia sobre a efetivação de qualquer negócio entre as partes.
A Companhia comunica que manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre o
assunto.

São Paulo, 10 de abril de 2019.

Roberto Bellissimo Rodrigues
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
Magazine Luiza S.A. (“Company”) (Ticker – B3: MGLU3) in compliance with Section 157, paragraph
th
4 , of the Law No. 6,404, dated December 15, 1976, as amended (“Brazilian Corporate Law”), and
pursuant to the Brazilian Securities and Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários)
Rule No. 358, dated January 3, 2002, as amended, regarding news published in the media, hereby
informs its shareholders and the market in general what follows.
The Company is currently evaluating a potential transaction involving the acquisition of Netshoes
(CAYMAN) Ltd (Ticker - NYSE: NETS) ("Netshoes"). However, there is no binding agreement,
agreement or offer on any transaction, nor is there any guarantee as to the effectiveness of any
business between the parties.
The Company informs that it will keep its shareholders and the market in general informed on the
matter.

São Paulo, April 10, 2019.

Roberto Bellissimo Rodrigues
Investor Relations Executive Officer

