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A Via Varejo S.A. (“Companhia”), 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, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral o quanto segue.
O Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada na presente data, deliberou
que indicará o Sr. Flávio Dias Fonseca da Silva para o cargo de Diretor Presidente da
Companhia.
O atual Diretor Presidente, Sr. Peter Paul L. Estermann, fará a transição do cargo até a data da
posse prevista para o dia 26 de abril de 2018. A Companhia foi informada que sua controladora,
a Companhia Brasileira de Distribuição (“CBD”), indicará o Sr. Peter para integrar o seu
Conselho de Administração na primeira Assembleia Geral de acionistas a ser realizada em 2018.
No decorrer de sua trajetória profissional, o Sr. Flávio, engenheiro formado pela Faculdade de
Engenharia Industrial, é um dos pioneiros em e-commerce no país, tendo liderado diversas
operações de comércio eletrônico em grandes empresas varejistas brasileiras e internacionais.
Atuou ainda como Presidente da Cnova, companhia de comércio eletrônico da CBD e desde
outubro de 2016 vem liderando a divisão online da Via Varejo, tendo tido papel fundamental na
integração de suas operações online e off-line.
O Conselho de Administração também deliberou que o Sr. Paulo Naliato, Diretor de Operações,
assumirá a responsabilidade por toda a estrutura de comercio eletrônico da Companhia.
Por fim, o Conselho de Administração registrou seu agradecimento e enalteceu a excelente
gestão do Sr. Peter, que agregou significativo valor à Companhia, ressaltando suas qualidades
de liderança, dedicação e competência à frente da Companhia.
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