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COMUNICADO AO MERCADO 
 

 
Companhia Brasileira de Distribuição (“CBD”), atendendo ao disposto no artigo 12 da Instrução 

CVM n. 358/02, conforme alterada, divulga, a seguir, correspondência recebida de Casino, Guichard-

Perrachon. 

 

 

São Paulo, 6 de outubro de 2011. 

 

 

Vítor Fagá de Almeida 
Diretor de Relações com Investidores 

  



Paris, 5 de outubro de 2011. 

 

Companhia Brasileira de Distribuição (“Companhia ” ou “CBD”) 

Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 3142 

01402-901 – São Paulo, SP – Brasil 

At.: Sr. Vitor Fagá de Almeida 

Diretor de Relações com Investidores 

Tel.: 55 11 3886-0421 

Fax: 55 11 3886-2677 

e-mail: gpa.ri@grupopaodeacucar.com.br 

 

 

Divulgação de Informação Sobre Participação Acionária  Relevante 

 

Prezados senhores, 

 

1. Tendo em vista o disposto no Artigo 12 da Instrução CVM nº 358/02, Casino, Guichard-Perrachon, sociedade 

anônima, com sede em 1, Esplanade de France – 42000 Saint-Etienne, França, (“Casino ”) e sua acionista 

controladora Rallye SA (em conjunto com suas subsidiárias e afiliadas, “Rallye ”), também com sede na França, 

vêm, por meio desta, informar à Companhia o quanto segue: 

 

(i) Desde a última divulgação de 29 de Junho de 2011 referente ao Artigo 12 da Instrução CVM nº 358/02, 

Rallye adquiriu 3.907.123 ações preferenciais de emissão de CBD e 9.000.000 opções de compra de 

ações preferenciais de emissão de CBD que conferem cada uma o direito de adquirir uma ação 

preferencial de emissão de CBD (“Opções de Compra”). Dessa forma, Casino e Rallye passaram a 

deter, nesta data, de forma agregada, 36.813.288 ações preferenciais, representativas de 22,9% do 

total das ações preferenciais de emissão de CBD, e 9.000.000 Opções de Compra, que se exercidas 

representariam 5,6% do total das ações preferenciais de emissão de CBD. A participação direta e 

indireta do Casino e Rallye, em conjunto, no capital total da Companhia passa a ser de 44,6%, sem 

considerar as Opções de Compra, que se exercidas elevarão a participação a 48,1%;  

(ii) A aquisição das ações não altera o controle acionário da Companhia que continuará a ser exercido por 

Wilkes Participações S.A. nos termos do Acordo de Acionistas de Wilkes Participações S.A. celebrado 

em 27 de novembro de 2006, e do Acordo de Acionistas da Companhia celebrado em 20 de dezembro 

de 2006, ambos devidamente arquivados na sede da Companhia; 

(iii) Não são detidas pelo Casino debêntures conversíveis em ações emitidas pela Companhia; 

(iv) As aquisições de ações confirmam o compromisso de longo prazo de Rallye, bem como do Casino, com 

a Companhia e com o Brasil. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Casino, Guichard-Perrachon 

Rallye SA 
 
 


