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COMUNICADO AO MERCADO
Via Varejo S.A. (“Companhia” e “Via Varejo”) (B3 – VVAR3, VVAR4, VVAR11), maior rede
de varejo de eletrodomésticos e móveis do país, comunica aos seus acionistas e ao mercado em
geral, conforme Fato Relevante divulgado nesta data, que o seu Conselho de Administração
aprovou dar início ao processo de migração da Companhia para o Novo Mercado da B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), com vistas à admissão da totalidade das ações de emissão da
Companhia à negociação nesse segmento (“Migração”).
O processo de Migração que ora tem início contempla a conversão da totalidade das ações
preferenciais em ordinárias à razão de 1 ação preferencial para 1 ação ordinária, a reforma do
Estatuto Social para adaptação às determinações do Regulamento do Novo Mercado, e outras
questões que sejam julgadas relevantes à Companhia e seus acionistas, e que serão
oportunamente submetidas à deliberação pelos órgãos de administração da Companhia.
Esta iniciativa, alinhada à estratégia de criação de valor de longo prazo e à contínua avaliação
de opções estratégicas, colabora para: (i) aumentar do nível de governança corporativa e
transparência, com extensão do direito de voto a todos os acionistas; (ii) potencializar a liquidez
das ações, por meio da concentração de negociação dos valores mobiliários exclusivamente em
ações ordinárias; e (iii) facilitar acesso à Via Varejo por parte de uma vasta gama de
investidores de mercado alinhados aos conceitos de maior liquidez e mais elevado padrão de
governança, em linha com sua posição de liderança.
“A administração entende o movimento de migração para o Novo Mercado como positivo e
oportuno dentro de uma visão de valor de longo prazo, proporcionando uma estrutura mais
simples, ganhos de liquidez e atratividade de investimento”, diz Ronaldo Iabrudi, presidente do
Conselho de Administração.
Sobre a Migração para o Novo Mercado, o vice-presidente do Conselho de Administração
Arnaud Strasser disse: “Esse é um compromisso da Via Varejo para o avanço de sua
governança, proporcionando igualdade de direitos políticos e econômicos” e, Michael Klein,
membro do Conselho de Administração disse: “A migração para o Novo Mercado traz a Via
Varejo para o grupo das empresas brasileiras com os mais altos padrões de governança e cria
benefícios para todos os acionistas”.
Por fim, a Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados acerca do
desenvolvimento do processo de Migração, objeto deste Comunicado ao Mercado.
São Caetano do Sul, 23 de julho de 2018.
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