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Solicitação de Esclarecimentos

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/CVM/SEP/GEA-2/Nº 90/2018 (“Ofício”) recebido em 27 de março de 2018,
prestar, tempestivamente, as seguintes informações e esclarecimentos.
Com o intuito de facilitar a compreensão da resposta ao Ofício, transcrevemos abaixo a
solicitação formulada por essa DD. Superintendência:
“1. Reportamo-nos às notícias veiculadas nas páginas dos portais Infomoney e
Reuters Brasil na rede mundial de computadores no dia 27 de março de 2018,
intituladas "Sabesp desaba 7% após proposta de revisão tarifária; Via Varejo e Pão
de Açúcar saltam com possível acordo com Amazon" e "Amazon e Casino avaliam
parceria ou venda da Via Varejo, diz fonte", nas quais constam as seguintes
informações:
Sabesp desaba 7% após proposta de revisão tarifária; Via Varejo e Pão de Açúcar
saltam com possível acordo com Amazon
Lara Rizério
(...)
Via Varejo (VVAR11) e Pão de Açúcar (PCAR4)
As ações da Via Varejo e do Pão de Açúcar, controlados pelo Casino, sobem forte
após a Reuters informar que a empresa francesa e a americana Amazon discutem
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possível acordo no Brasil. O negócio poderia ser estruturado como a parceria
Monoprix ou como uma venda direta da Via Varejo do Casino, segundo a Reuters,
que cita uma fonte.
Amazon e Casino avaliam parceria ou venda da Via Varejo, diz fonte
Redação Reuters
SÃO PAULO (Reuters) �
A Amazon.com e grupo de varejo francês Casino Guichard Perrachon estão em
negociações para uma parceria no Brasil, como as duas empresas fizeram na
França, ou para a venda da Via Varejo, disse uma fonte com conhecimento sobre o
assunto na terça-feira. Amazon e Casino anunciaram na véspera que a marca de
supermercados francesa Monoprix venderia alimentos por meio da
Amazon.
Por Tatiana Bautzer
2. A respeito, requeremos a manifestação de V.Sª sobre a veracidade das afirmações
veiculadas na notícia, e, caso afirmativo, solicitamos esclarecimentos adicionais a
respeito do assunto, bem como informar os motivos pelos quais entendeu não se
tratar o assunto de Fato Relevante, nos termos da Instrução CVM nº 358/02.”

A Companhia presta os seguintes esclarecimentos:
a) Conforme Fato Relevante divulgado por sua controladora, a Companhia
Brasileira de Distribuição, em 03 de novembro de 2016, foi iniciado um
procedimento de avaliação de alternativas estratégicas envolvendo a Companhia,
incluindo, mas não se limitando, a venda de sua posição acionária na
Companhia.
b) Até a presente data, a Companhia e seus acionistas controladores diretos ou
indiretos, confirmam que o procedimento de avaliação de alternativas
envolvendo a Companhia está em curso, sem quaisquer atos ou fatos novos que
venham a ensejar a necessidade de divulgar novo 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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