VIA VAREJO S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 33.041.260/0652-90
NIRE 35.300.394.925

ATA DE ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 25 DE ABRIL DE 2019, ÀS 11:00 HORAS

1.

Data, Horário e Local: Realizadas aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril de

2019, às 11:00 horas, na sede social da Via Varejo S.A. (“Companhia”), localizada na cidade
de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, na Rua João Pessoa, nº 83, CEP 09520-010.

2.

Convocação: O Edital de Convocação foi publicado na forma do artigo 124 da Lei

nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei 6.404/76”), no Diário Oficial do Estado de São
Paulo, nas edições dos dias 27, 28 e 29 de março de 2019, nas páginas 118, 101 e 542
respectivamente, e no jornal “Valor Econômico”, nas edições dos dias 27, 28 e 29 de
março de 2019, nas páginas B9, B11 e B11 respectivamente. Adicionalmente, foram
publicados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia,
acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes, do Conselho Fiscal e do
Relatório do Comitê de Auditoria, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2018, no jornal “Valor Econômico” (páginas B23 a B28) em 22 de fevereiro de 2019 e
no Diário Oficial do Estado de São Paulo (páginas 115 a 126) em 22 de fevereiro de 2018.

3.

Presença: Presentes acionistas representando 876.360.877 (oitocentas e setenta

e seis milhões, trezentas e sessenta mil, oitocentas e setenta e sete) das ações ordinárias
de emissão da Companhia, correspondente a 67,70% ( sessenta e sete vírgula setenta por
cento) do capital social total da Companhia, sendo a cada ação ordinária atribuído 1 (um)
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voto nas deliberações destas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, nos termos
do artigo 5º, §1º do Estatuto Social da Companhia, conforme se verifica: (i) pelas
assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”; e (ii) pelo mapa de votação a distância
consolidado divulgado pela Companhia em 24 de abril de 2019, preparado com base nos
boletins de voto a distância válidos recebidos por meio da Central Depositária da B3 S.A.
– Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), pelo Itaú Corretora de Valores S.A., na qualidade de
escriturador das ações da Companhia e também diretamente pela Companhia, nos
termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 481/09 (“Mapa
Sintético”). Presentes, ainda, o Sr. Eduardo Franco Tenório, representante da empresa de
auditoria

independente

Deloitte

Touche Tohmatsu

Auditores

Independentes,

responsável por auditar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 (“Demonstrações Financeiras da
Companhia”); (ii) o Sr. Eduardo da Silva Flores, como representante do Conselho Fiscal da
Companhia, e (iii) o Sr. Marcel Cecchi Vieira, membro e representante do Comitê de
Auditoria da Companhia.

4.

Composição da Mesa: Assumiu a Presidência o Sr. Luis Felipe Silva Bresaola,

indicado pela unanimidade dos acionistas presentes, conforme artigo 9, parágrafo único
do Estatuto Social da Companhia, que convidou o Sr. Leandro L. Zancan, para secretariálo.

5.

Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) apreciar o Relatório Anual da

Administração, tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e
aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2018, juntamente com o Relatório dos Auditores Independentes;
e (ii) fixar a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para
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exercício de 2019. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) aprovar o Plano de
Investimentos da Companhia para o exercício social de 2019.

6.

Deliberações: Após a verificação do quórum de instalação da assembleia e

leitura do Mapa Sintético, o qual ficou à disposição para consulta dos acionistas
presentes, nos termos do artigo 21-W, § 4º da Instrução CVM nº 481/09, foi aprovada
pela unanimidade dos presentes a lavratura da presente ata em forma de sumário dos
fatos ocorridos, conforme dispõe o artigo 130, §1º, da Lei 6.404/76, bem como a sua
publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do §2º do referido
artigo. Na sequência, após exame e discussão das matérias indicadas na Ordem do Dia, os
acionistas deliberaram o quanto segue:

Em Assembleia Geral Ordinária:

(i)

aprovar, por maioria de votos, conforme mapa de votação constante no

Anexo I, o Relatório Anual da Administração, as contas da administração e as
Demonstrações Financeiras da Companhia do exercício social findo em 31 de
dezembro de 2018, acompanhadas do Pareceres dos Auditores Independentes e
do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, sem quaisquer ressalvas, restando
prejudicada a destinação de lucro líquido referente ao referido exercício social,
diante da apuração de prejuízo líquido;

(ii)

Em atendimento ao artigo 161 da Lei 6.404/76 e Instrução Normativa CVM

nº 324/00, a instalação do Conselho Fiscal foi requerida por acionistas
representando 3,61% das ações ordinárias da Companhia, a saber 46.687.319
ações ordinárias. Ademais, nos termos do §4º da Lei 6.404/76, acionistas
minoritários representando mais que 10% das ações ordinárias da Companhia, a
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saber 326.729.499 ações ordinárias, solicitaram a eleição de 1 (um) membro
efetivo e respectivo suplente através do procedimento de votação em separado.
Desta forma, foram eleitos, conforme mapa de votação constante no Anexo I, os
seguintes membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes, todos com
mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações
financeiras do exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 2019:
(a)

indicados pelo acionista controlador, Companhia Brasileira de

Distribuição, para os cargos de membros efetivos e respectivos suplentes
no Conselho Fiscal:

(I)

Sr. Bruno Meirelles Salotti, brasileiro, casado,

contador, portador da cédula de identidade RG nº 242995603, inscrito no CPF/MF sob o nº 278.948.878-97, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Corinto, nº 199, apto. 101, CEP 05586-060, e seu
respectivo suplente o Sr. João Domiraci Paccez, brasileiro,
casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº
5.140.404-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 768.414.568-15,
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Vitorino Alves Moitinho, 50, Casa 35, CEP 05386340; e

(II)

Sr. Eduardo da Silva Flores, brasileiro, solteiro,

contador e professor, portador da cédula de identidade RG nº
24.736.056-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 229.043.56860, residente e domiciliado na Cidade de Cotia, Estado de São
Paulo, na Alameda das Meninas, 149, Granja Viana II, CEP
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06707-370, e seu respectivo suplente o Sr. Heraldo Gilberto de
Oliveira, brasileiro, casado, administrador e contador,
portador da Cédula de Identidade RG nº 37402930-1 SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o nº 454.094.479-72, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Pedroso Alvarenga, 584, cj. 81, Itaim Bibi, CEP 04531-001.

(b)

indicado pelos acionistas minoritários EK-VV Limited, Twinsf

Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento no
Exterior e Goldentree Fundo de Investimento em Ações para o cargo de
membro efetivo e respectivo suplente no Conselho Fiscal:

(I)

Sra. Carla Alessandra Trematore, brasileira, solteira,

bacharel em ciências da computação, portadora da Cédula de
Identidade RG nº 21.880.357-6, inscrita no CPF/MF sob o nº
248.855.668-86, residente e domiciliada na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Apinajés, 868, apt. 71,
Perdizes, CEP 05017-000, e seu respectivo suplente o Sr.
Guillermo Oscar Braunbeck, argentino, casado, economista,
portador da Cédula de Identidade RNE nº w 493152-v, inscrito
no CPF/MF sob o nº 106.627.498-39, residente e domiciliado
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Alexandre
Benois, nº 165, apto. 41, Vila Andrade, CEP 05729-090.

Os membros ora eleitos declaram, para os fins do disposto no artigo 37, inciso II
da Lei nº 8.934/94 e no artigo 147, § 1º e 2º da Lei 6.404/76 e Instrução
Normativa CVM nº 367/02, não estarem incursos em qualquer dos crimes
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previstos em lei ou nas demais restrições legais que os impeçam de exercer
administração de sociedade mercantil, bem como atendem a todos os requisitos
legais dispostos no artigo 162 da Lei 6.404/76, ficando a posse dos membros
eleitos condicionada à assinatura dos respectivos termos de posse lavrados na
forma de lei.

(iii)

aprovar, por maioria de votos, conforme mapa de votação constante no

Anexo I, a fixação da remuneração global anual dos administradores, inclusive
dos comitês de assessoramento e do Conselho Fiscal da Companhia para o
exercício corrente no montante de até R$ 52.332.281,84 (cinquenta e dois
milhões, trezentos e trinta e dois mil, duzentos e oitenta e um reais e oitenta e
quatro centavos), a qual será distribuída conforme segue:

(a) até R$ 6.192.720,00 (seis milhões, cento e noventa e dois mil e
setecentos e vinte reais) para o Conselho de Administração e seus
comitês de assessoramento;

(b) até R$ 44.813.561,84 (quarenta e quatro milhões, oitocentos e
treze mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro
centavos) para a Diretoria; e

(c) até R$ 1.326.000,00 (um milhão e trezentos e vinte e seis mil reais)
para o Conselho Fiscal.
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Em Assembleia Geral Extraordinária:

(i)

aprovar, por maioria de votos, conforme mapa de votação constante no

Anexo I, a proposta da administração referente ao plano de investimentos para
2019 no valor de até R$ 670.200.000,00 (seiscentos e setenta milhões e duzentos
mil reais), destinado substancialmente à ampliação, reforma e conversão de lojas
existentes, aprimoramento da logística, tecnologia da informação e
infraestrutura da Companhia e demais investimentos associados, incluindo suas
subsidiárias.

7.

Documentos Arquivados: Ficam arquivados na sede da Companhia os seguintes

documentos: (i) Edital de Convocação da presente Assembleia e suas respectivas
publicações; (ii) Demonstrações Financeiras da Companhia; (iii) Manual de Participação e
Proposta da Administração para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de
2019; e (iv) mapa de votação consolidado dos votos proferidos por meio de boletins de
voto a distância.

8.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para

lavratura da presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos. Reabertos os
trabalhos, a presente ata foi lida, achada conforme e assinada pelos acionistas presentes.
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9.

Assinaturas: Presidente da Mesa: Luis Felipe Silva Bresaola; Secretário: Leandro

L. Zancan. Acionistas Presentes: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, neste ato
representada por Marcelo Acerbi de Almeida; EK-VV LIMITED, TWINSF FUNDO DE
INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR e
GOLDENTREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, neste ato representados por Stefan
Lourenço de Lima e Pedro Henrique Nucci Trellese; HANDELSBANKEN TILLVAXTMARKNAD
TEMA e PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, neste ato representados por
Marcelo Theodoro Bezerra Araujo.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.

São Caetano do Sul, 25 de abril de 2019.

___________________________
Luis Felipe Silva Bresaola
Presidente da Mesa

___________________________
Leandro L. Zancan
Secretário da Mesa
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ANEXO I
MAPA DE VOTAÇÃO FINAL
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 25 DE ABRIL DE 2019, ÀS 11:00 HORAS

ITEM DE
DELIBERAÇÃO

DELIBERAÇÃO

APROVAR

REJEITAR

1.

Apreciação do Relatório Anual da Administração, tomada das
contas dos administradores, bem como exame, discussão e
aprovação das demonstrações financeiras da Companhia
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018,
acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes, do
Conselho Fiscal e do Relatório do Comitê de Auditoria.

857.579.994

0

18.780.883

2.

Pedido de instalação do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 161
da Lei 6.404/76

46.687.319

15.243.100

814.430.458

326.729.499

0

9.639.427

ABSTER-SE

Eleição de membro do Conselho Fiscal em eleição em separado
3.
Carla Alessandra Trematore (efetivo) / Guillermo Oscar
Braunbeck (suplente)
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Eleição de membros do Conselho Fiscal em votação majoritária
4.

5.
6.

Bruno Meirelles Salotti (efetivo) / João Domiraci Paccez
(suplente)

469.521.085

0

9.639.427

Eduardo da Silva Flores (efetivo) / Heraldo Gilberto de Oliveira
(suplente)

469.521.085

0

9.639.427

Fixação da remuneração global anual dos membros da
Administração da Companhia para exercício de 2019.

860.789.103

4.991.974

10.579.800

Aprovação do Plano de Investimentos da Companhia para
o exercício social de 2019

862.681.077

0

10.579.800
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