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FATO RELEVANTE
Via Varejo S.A. (“Companhia”) (B3 – VVAR3), em atendimento ao disposto no parágrafo 4º, do
art. 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e na Instrução CVM nº 358/02, de 03 de
janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:
De acordo com as informações que tem sido prestadas regularmente pela Companhia, a Via
Varejo está em acelerado processo de finalização das medidas que permitiram a integração de
todas as operações comerciais off line e on line visando o mais completo atendimento dos seus
clientes e dos demais consumidores, bem como a profunda ampliação da cadeia de
fornecedores e atividades de marketplace.
Nesse cenário e com vistas a implementar e rapidamente concluir um processo de turnaround
na Companhia, a Via Varejo reconduziu como seu Diretor Presidente, o Sr. Peter Paul Lorenço
Estermann. O Sr. Peter terá como uma de suas principais prioridades, além de acelerar a
conclusão das mudanças em curso, buscar a rápida e consistente retomada da rentabilidade da
Companhia a ser alcançada nos primeiros meses de 2019, em benefício de todos os seus
stakeholders. O Sr. Peter permanecerá membro do Conselho de Administração da Companhia
e também Diretor Presidente da Companhia Brasileira de Distribuição (“CBD”), controlador da
Via Varejo.
Na CBD, o Sr. Peter continuará a contar com equipe de executivos multidisciplinar,
responsáveis por cada um dos diferentes segmentos e bandeiras do multivarejo, bem como o
Sr. Belmiro Gomes, Diretor-Presidente das bandeiras Assaí e Compre Bem e o Sr. Christophe
Hidalgo, Diretor de Finanças e executivo responsável pelo segmento de negócios de Malls .
A Companhia registrou seu agradecimento ao Sr. Flávio Dias Fonseca da Silva.
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