São Paulo, 15 de maio de 2019
À
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
Sra. Ana Lucia da Costa Pereira
Superintendência de Listagem e Supervisão de Emissores
C/C:
Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com o Mercado e
Intermediários

Ref.: Ofício 299/2019-SLS
Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa

Prezados Senhores,
Via Varejo S.A. (“Companhia”), neste ato representada por seu Diretor de Relações com
Investidores, vem, respeitosamente, à presença de V.Sas., em resposta ao
Ofício/299/2019-SLS (“Ofício”) recebido nesta data, prestar, tempestivamente, as
seguintes informações e esclarecimentos.
Com o intuito de facilitar a compreensão da resposta ao Ofício, transcrevemos abaixo a
solicitação formulada no Ofício:
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 14/05/2019, sob o título
“Michael Klein e XP estudam aquisição de ações da Via Varejo”, consta, entre
outras informações, que:
1. O empresário Michael Klein se aliou à XP para fazer uma proposta de aquisição
das ações da Via Varejo detidas pelo Grupo Pão de Açúcar (GPA);
2. A proposta é que a gestora de investimentos do grupo XP seja a compradora, por
meio dos fundos de ações que administra, em conjunto com Klein;
3. O comando da operação ficaria por conta de Klein e o empresário já tem,
inclusive, nomes de confiança para assumir a administração da varejista, caso se
concretize a aquisição.
A Companhia, tendo inquirido seu acionista controlador e administradores, presta os
seguintes esclarecimentos:
a) A Companhia Brasileira de Distribuição informou que, em complemento aos
Fatos Relevantes divulgados em 03 de novembro de 2016, 23 de novembro de
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2016, 21 de dezembro de 2018, 27 de dezembro de 2018, 20 de fevereiro de 2019
e 25 de fevereiro de 2019, continua a buscar alternativas para a alienação do
remanescente de sua participação acionária na Companhia, sem quaisquer atos ou
fatos novos que venham a ensejar a necessidade de divulgar novo Fato Relevante
ou Comunicado ao Mercado sobre o assunto.
b) O Sr. Michael Klein informou à Companhia (i) que está no processo de
contratação dos serviços de assessoria financeira da XP para avaliar a aquisição
em bolsa de valores de ações de emissão da Via Varejo S.A., e (ii) que até o
presente momento não há qualquer definição sobre a realização ou não dessa
aquisição em bolsa de valores de ações de emissão da Companhia.
Colocando-nos à disposição de V.Sas., subscrevemo-nos.
Atenciosamente,

FELIPE CORAGEM NEGRÃO
Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores da
Via Varejo S.A.
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