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FATO RELEVANTE
A RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto
na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro de 2002, e na Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976, conforme alteradas, vem comunicar aos seus acionistas, investidores e ao
mercado em geral que, diante do notório impacto dos efeitos da pandemia de COVID-19 declarada pela
Organização Mundial da Saúde – OMS sobre toda a economia, em especial sobre o setor de varejo, a
Companhia concluiu com sucesso a negociação de acordo para reperfilamento de todo o seu
endividamento financeiro por meio da celebração de plano de recuperação extrajudicial (“Acordo”),
aplicável a todos os seus credores financeiros, nos termos de legislação aplicável.
O Acordo abrange exclusivamente os credores financeiros da Companhia (instituições financeiras e
debenturistas), não envolvendo seus fornecedores, colaboradores ou quaisquer outros parceiros
comerciais, não implicando alterações nas operações usuais da Companhia.
O Acordo estará sujeito a homologação e também será objeto de ratificação em Assembleia Geral de
acionistas da Companhia a ser oportunamente convocada.
Após a homologação do Acordo, as dívidas financeiras da Companhia seguirão os novos termos e
condições acordados e passarão a ser aplicáveis a todos os credores financeiros da Companhia. Nos
termos do Acordo, a Companhia terá carência de 12 meses, contados da referida homologação, para
iniciar o pagamento de juros e o pagamento das parcelas do valor principal será iniciado em junho de
2023, sendo que mais de 70% do total da dívida vencerá somente ao final de junho de 2025. O custo
financeiro da dívida reperfilada será de CDI+2,7% e CDI+2,9%, de acordo com as modalidades previstas
no Acordo, muito próximo do custo financeiro total atual da Companhia.
Também faz parte do Acordo a realização, até o final de 2021, de um aumento de capital da Companhia
no valor de R$ 150 milhões.
Para mais informações, a íntegra do Acordo se encontra disponível no website de Relações com
Investidores da Companhia (https://www.restoque.com.br/#ri) e nos websites da CVM e da B3. As
informações relativas ao processamento do pedido de homologação do Acordo, bem como outros fatos
e informações pertinentes, serão oportunamente divulgados na forma da legislação vigente.
A Companhia esclarece que a celebração do Acordo não altera as projeções financeiras referentes aos
exercícios sociais de 2020 a 2025, divulgadas no fato relevante datado de 18 de maio de 2020.
A Companhia agradece a todos os seus credores financeiros pelo apoio nesse processo e reitera seu
total compromisso com seus clientes, colaboradores, acionistas e parceiros comerciais.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
Jean Michel Passos
Diretor de Relações com Investidores
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RELEVANT FACT
RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A. (“Company”), in order to comply with
the provisions of the Brazilian Securities Commission (Comissão de Valores Mobiliários –
“CVM”) Instruction No. 358, dated as of January 3, 2002, and Law No. 6,404, dated as of
December 15, 1976, as amended, hereby informs its shareholders, investors and the market
in general that, given the notorious impact of the effects of the COVID-19 pandemic declared
by the World Health Organization on economy, especially on the retail sector, the Company
successfully concluded the negotiation of an agreement for the restructuring of all its financial
indebtedness, which will be executed through an extrajudicial recovery plan (plano de
recuperação extrajudicial) (“Agreement”), applicable to all its financial creditors, under the
terms of the applicable legislation.
The Agreement encompasses exclusively the Company's financial creditors (financial
institutions and debenture holders), not involving its suppliers, employees or any other
commercial partners, and does not imply changes in the Company's usual operations.
The Agreement will be subject to judicial homologation and will also be subject to ratification
at the General Shareholders' Meeting of the Company (to be convened in due time).
After the homologation of the Agreement, the Company's financial debts will follow the new
terms and conditions agreed which shall be applicable to all of the Company's financial
creditors. Under the terms of the Agreement, the Company will have a grace period of 12
months (as of the referred homologation) to start the payment of interest. The principal
amount’s installments will be paid from June 2023 on, provided that more than 70% of the
total debt shall expire at the end of June 2025. According to the modalities provided in the
Agreement, the financial cost of the restructured debt will be CDI + 2.7% and CDI + 2.9% –
which is very close to the current total financial cost of the Company.
The Agreement also sets forth the Company’s capital increase in the total amount of BRL 150
million by the end of 2021.
For further information, the complete Agreement is available on the Company's Investor
Relations website (https://www.restoque.com.br/#ri) and on the CVM and B3 websites. The
information regarding the proceedings for ratification of the Agreement, as well as other
pertinent facts and information, will be disclosed in due course in accordance with current
legislation.
The Company clarifies that the signing of the Agreement does not change the financial
projections for the fiscal years between 2020 and 2025, disclosed in the material fact dated
May 18, 2020.
SP - 27735187v1

The Company thanks all its financial creditors for their support in this process and restates its
full commitment to its customers, employees, shareholders and business partners.
São Paulo, June 4, 2020.
Jean Michel Passos
Investor Relations Officer
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