São Paulo, 30 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 395/2019-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/395/2019-SLS (“Ofício”) recebido em 29 de maio, 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 pela Agência Estado - Broadcast, em 29/05/2019, sob o título
“Starboard e Apollo tem primeiras conversas com Casino sobre Via Varejo”, consta,
entre outras informações, que:
1. A Starboard, empresa especializada em reestruturação de empresas, junto com
sua sócia, a gestora norte-americana Apollo, devem se reunir com o Grupo Casino
em aproximadamente 15 dias para começar a afinar uma conversa, ainda em estágio
preliminar, envolvendo a aquisição da Via Varejo;
2. O interesse da Starboard e Apollo está na fatia que o Casino tem de 36,2%, por
meio do Grupo Pão de Açúcar, na dona das Casas Bahia e Ponto Frio;
3. Nesse encontro, serão discutidas informações relacionadas a sinergia de uma
eventual fusão das operações da Via Varejo com a Máquina de Vendas, controladora
das redes Ricardo Eletro e Insinuante, onde a Starboard tem participação de 72%.
A Companhia não tem conhecimento das informações constantes da notícia acima e não
comenta rumores de mercado.
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A Companhia inquiriu seu acionista controlador e seus administradores e não existem
quaisquer atos ou fatos que ensejem a necessidade de divulgar um Fato Relevante ou
Comunicado ao Mercado sobre o assunto.
Colocando-nos à disposição de V.Sas., subscrevemo-nos.
Atenciosamente,

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