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FATO RELEVANTE

Companhia Brasileira de Distribuição (“Companhia” ou “CBD“), atendendo ao disposto
no artigo 3º da Instrução CVM n.º 358/02, divulga a seguir correspondência recebida
nesta data de seu acionista controlador, Casino Guichard Perrachon.
Adicionalmente, a CBD informa que foram arquivados na sua sede acordos de
acionistas disciplinando o exercício do poder de controle da Companhia.

São Paulo, 21 de agosto de 2015.

Daniela Sabbag
Diretora de Relação com Investidores

Comunicado de Imprensa

Aquisição de 50% das ações ordinárias de GPA no Brasil
e 100% de Libertad na Argentina pelo Éxito

Como resultado da nova organização do Grupo Casino na América Latina, o Éxito adquiriu nesta data
do Grupo Casino 50% das ações ordinárias de emissão da Companhia Brasileira de Distribuição – CBD,
representativas de aproximadamente 18,8% do seu capital social, bem como 100% de Libertad
(subsidiária do Grupo na Argentina). A transação foi aprovada pelos acionistas e pelo conselho de
administração do Éxito.

Casino e Éxito celebraram acordos de acionistas que regulam o exercício do poder de controle de CBD.
Um resumo de tais contratos está disponível no seguinte link: http://www.groupe-

casino.fr/br/2015/08/20/principais-termos-do-acordo-de-acionistas-de-segisor-wilkes-e-grupopao-de-acucar/
Com a força de suas marcas e posições na América Latina, essa nova organização das atividades em
torno do Éxito permite ao Grupo Casino seguir sua estratégia de crescimento e lucratividade a passos
rápidos, fortalecendo sua presença estratégica e comercial na região.
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Disclaimer
Declarações Prospectivas: Este documento contém certas declarações prospectivas. Estas informações não são dados históricos e não devem ser
interpretadas como garantia de ocorrência de tais fatos e dados no futuro. Estas declarações são baseadas em dados, suposições e estimativas que
o Grupo acredita que são razoáveis. O Grupo opera em um ambiente competitivo e em rápida mutação. Por conseguinte, não está em condições de
prever todos os riscos, incertezas e outros fatores que podem afetar os seus negócios, seus potenciais impactos sobre seus negócios, ou a medida
em que a ocorrência de um risco ou uma combinação dos riscos poderia ter resultados significativamente diferentes daqueles incluídos em qualquer
declaração prospectiva. As declarações prospectivas contidas neste documento são feitas apenas com base na presente data. Salvo na medida
exigida pela lei aplicável, regras ou regulamentos, o Grupo renuncia expressamente qualquer obrigação ou compromisso de divulgar publicamente
qualquer atualização de quaisquer declarações prospectivas contidas neste documento para refletir qualquer mudança em suas expectativas ou
qualquer mudança em eventos, condições ou as circunstâncias em que qualquer declaração prospectiva contida neste comunicado de imprensa é
baseado.

Paris, 21 de agosto de 2015
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