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CNPF/MF nº 33.041.260/0652-90
NIRE: 35.300.394.925

FATO RELEVANTE

Via Varejo S.A. (“Companhia”) (B3 – VVAR3), comunica a seus acionistas e ao mercado
em geral, que na presente data, foi recebida a seguinte correspondência da Companhia
Brasileira de Distribuição (“CBD”):
“Companhia Brasileira de Distribuição (“Companhia”) comunica a seus acionistas e ao
mercado em geral que, em conformidade com o fato relevante divulgado em 12 de junho
de 2019, alienou, nesta data, a totalidade da sua participação no capital social da Via
Varejo S.A. (“Via Varejo”), em leilão realizado na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, pelo
preço de R$4,90 (quatro reais e noventa centavos) por ação, totalizando
R$2.300.653.316,50 (dois bilhões, trezentos milhões, seiscentos e cinquenta e três mil,
trezentos e dezesseis reais e cinquenta centavos), sendo que a liquidação se dará em
18/6/2019.
São Paulo, 14 de junho de 2019.

Daniela Sabbag
Diretora de Relações com Investidores”

A Companhia ainda não possui informações acerca dos adquirentes das ações no leilão
pertencentes à CBD. A Via Varejo manterá o mercado e seus acionistas informados da
existência de quaisquer novos fatos relevantes e/ou comunicados relacionados a esse
assunto.
São Caetano do Sul, 14 de junho de 2019.

FELIPE CORAGEM NEGRÃO
Diretor de Relações com Investidores da
Via Varejo S.A.
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MATERIAL FACT
Via Varejo S.A. (“Company”) (B3 – VVAR3), informs its shareholders and the market in
general that, on this date, it received the following letter from Companhia Brasileira de
Distribuição:
“Companhia Brasileira de Distribuição (the "Company" or "CBD") hereby informs its
shareholders and the market in general that, in accordance with the material fact disclosed
on June 12, 2019, it has sold, on this date, all of its equity interest in the capital stock of Via
Varejo S.A. (“Via Varejo”), in a block trade in B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, for the price
of R$4.90 (four reais and ninety cents) per share, totaling R$2,300,653,316.50 (two billion,
three hundred million, six hundred and fifty three thousand, three hundred and sixteen reais
and fifty cents), with settlement on June 18, 2019.
São Paulo, June 14, 2019.

Daniela Sabbag
Investor Relations Officer”

The Company has no information at this time about the acquirers of CBD’s shares in the
block trade. Via Varejo will keep the market and its shareholders informed of any new
material facts or notices related to this matter.
São Caetano do Sul, June 14, 2019.

FELIPE CORAGEM NEGRÃO
Investor Relations Officer of Via Varejo S.A.
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