COMPANHIA BRASILEIRA DE
DISTRIBUIÇÃO
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 47.508.411/0001-56
NIRE 35.300.089.901

VIA VAREJO S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 33.401.260/0652-90
NIRE 35.300.394.925

COMUNICADO AO MERCADO

A Companhia Brasileira de Distribuição e a Via Varejo S.A. comunicam aos seus acionistas
e ao mercado em geral que, nesta data, a Cnova N.V. divulgou o press release transcrito
abaixo.

São Paulo e São Caetano do Sul, 31 de outubro de 2014.

Daniela Sabbag
Diretora de Relação com Investidores

Marcelo Rizzi de Oliveira
Diretor de Relação com Investidores
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Comunicado de Imprensa

Cnova N.V. lança Oferta Pública Inicial

31 de Outubro, 2014 – Cnova N.V. (“Cnova”), uma das maiores companhias globais de comércio eletrônico,
anunciou, nesta data, o lançamento de sua oferta pública inicial de 26.800.000 ações ordinárias. O preço
esperado da oferta pública inicial é de US$12,50 a US$14,00 por ação, o que resultaria em um volume total da
oferta entre US$335.000.000,00 e US$375.200.000,00. Todas as ações são ofertadas pela Cnova.
Adicionalmente, Cnova outorgou às instituições intermediárias da oferta (underwriters) uma opção para
aquisição de até 4.020.000 ações ordinárias adicionais para atender a demanda de lote suplementar, se
houver.
A oferta está sendo realizada em conformidade com uma declaração de registro de Formulário F-1
(“registration statement on Form F-1”) arquivado junto à U.S. Securities and Exchange Comission (“SEC”).
Cnova requereu que suas ações sejam listadas na NASDAQ Global Select Market sob a sigla “CNV”.
Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated,
Credit Suisse Securities (USA) LLC e Deutsche Bank Securities Inc. estão atuando conjuntamente como book
runners da oferta, e BNP Paribas Securities Corp., HSBC Securities (USA) Inc., Natixis Securities Americas LLC e
SG Americas Securities LLC estão atuando como co-managers da Oferta.
A oferta será feita apenas por um prospecto arquivado na SEC. Este anúncio não constitui um prospecto e não
é uma oferta para venda ou uma solicitação de oferta para compra de valores mobiliários emitidos por Cnova.
Tampouco deverá haver venda desses valores mobiliários em estado ou país em que tal oferta, solicitação ou
venda seriam ilegais antes do registro ou qualificação sob as leis do mercado de capitais desse estado ou país.
Uma declaração de registro incluindo um prospecto (registration statement) relacionada a esses valores
mobiliários foi arquivada junto à SEC, mas ainda não se tornou eficaz. Esses valores mobiliários não poderão ser
vendidos, nem se poderá aceitar ofertas de compra, antes da referida declaração de registro se tornar eficaz.
Antes de investir, deve-se ler o prospecto contido na declaração de registro (Arquivo Número 333-196521) e os
demais documentos que Cnova arquivou junto à SEC para que se tenha informações mais completas sobre a
Cnova e esta oferta. Esses documentos podem ser obtidos gratuitamente, acessando-se EDGAR na página
eletrônica da SEC, no endereço www.sec.gov, ou contatando-se:
Morgan Stanley & Co. LLC
Att.: Prospectus Dept.
180 Varick Street, 2nd Floor
New York, NY 10014
J.P. Morgan Securities LLC
c/o Broadridge Financial Solutions
1155 Long Island Avenue
Edgewood, NY, 11717
Att.: Prospectus Dept.
Não se poderá aceitar nenhuma oferta de compra desses valores mobiliários, tampouco se receber parcela do
preço de aquisição, até que a declaração de registro se torne eficaz. Qualquer oferta dessa natureza poderá ser
retirada ou revogada, sem obrigações ou compromissos de nenhuma espécie, a qualquer momento antes da
comunicação de sua aceitação realizada após o registro se tornar eficaz.
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Sobre a Cnova
Cnova N.V. é uma das maiores companhias globais de comércio eletrônico, operando sites do Cdiscount na
França, no Brasil, na Colômbia, no Equador, na Tailândia, no Vietnã, na Costa do Marfim, no Senegal e na
Bélgica, bem como os sites Extra.com.br, Pontofrio.com e Casasbahia.com.br no Brasil. A Cnova oferece aos
seus mais de 12,9 milhões de usuários ativos acesso a uma ampla gama de mais de 12 milhões de produtos
ofertados em uma combinação de preços atrativos e diferenciadas soluções de entrega e pagamento. Cnova
N.V. é parte do Grupo Casino. Informações disponíveis ou acessíveis nos sites mencionados acima não integram
este press release.
Grupo Casino, listado no mercado acionário francês, é um grupo varejista especializado na venda de produtos
alimentícios e não alimentícios, gerando €49 bilhões em vendas líquidas consolidadas em 2013, por meio de
mais de 14.000 lojas de varejo, incluindo 10.000 na França, com 329.000 funcionários ao redor do mundo. Em
2013, 60% das vendas líquidas consolidadas foram registradas em países em franco crescimento, especialmente
na América Latina (GPA e Via Varejo no Brasil e Grupo Éxito na Colômbia) e no Sudeste da Ásia (Big C na
Tailândia e Vietnã). Na França, o Grupo Casino aplicou com êxito seu modelo multi-formato, multi-marcas e
multi-canais, por meio de uma rede de hipermercados (Géant), supermercados (Casino), supermercados
urbanos (Monoprix, Franprix, Leader Price) e lojas de conveniência (Casino Shop, Vival, Spar) e de comércio
eletrônico. GPA, listado no mercado acionário brasileiro, é o maior varejista do Brasil com €11 bilhões de vendas
líquidas em 2013 (apenas alimentos), 156.000 funcionários e rede de distribuição que compreende mais de
2.000 pontos de venda (Pão de Açúcar, Extra, Assai, Minimercado), bem como comércio eletrônico. Via Varejo,
listada no mercado acionário brasileiro, é uma das maiores varejistas de eletro-eletrônicos do mundo, com
vendas líquidas de €7,6 bilhões em 2013, 67.000 funcionários e mais de 900 lojas atendendo aproximadamente
50 milhões de consumidores por meio das marcas Casas Bahia e Pontofrio. Grupo Éxito, listado no mercado
acionário colombiano, é o varejista líder na Colômbia, com vendas líquidas de €4,2 bilhões em 2013, quase
37.000 funcionários e 739 lojas. Éxito utiliza uma estratégia multi-marcas, multi-formato, multi-indústria e
multi-negócios sob as marcas Éxito, Carulla, Surtimax e Super Inter.

Contato de Imprensa Cnova N.V.
Diretoria de Comunicação: +33 6 80 39 50 71
directiondelacommunication@cnovagroup.com
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Press Release

CNOVA N.V. LAUNCHES INITIAL PUBLIC OFFERING

October 31, 2014 — Cnova N.V. (“Cnova”), one of the largest global eCommerce companies, announced today
the launch of its initial public offering of 26,800,000 ordinary shares. The initial public offering price is expected
to be between $12.50 and $14.00 per share, which would result in a total offering size between $335,000,000
and $375,200,000. All of the shares are being offered by Cnova. In addition, Cnova has granted the
underwriters an option to purchase up to 4,020,000 additional ordinary shares to cover over-allotments, if any.
The offering is being made pursuant to a registration statement on Form F-1 filed with the U.S. Securities and
Exchange Commission (“SEC”). Cnova has applied to list its ordinary shares on the NASDAQ Global Select
Market under the symbol “CNV”.
Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated,
Credit Suisse Securities (USA) LLC and Deutsche Bank Securities Inc. are acting as joint book runners for the
offering, and BNP Paribas Securities Corp., HSBC Securities (USA) Inc., Natixis Securities Americas LLC and SG
Americas Securities LLC are acting as co-managers for the offering.
The offering will be made only by means of a prospectus filed with the SEC. This announcement does not
constitute a prospectus and is not an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities of Cnova nor
shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale
would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or
jurisdiction.
A registration statement (including a prospectus) relating to these securities has been filed with the SEC but has
not yet become effective. These securities may not be sold, nor may offers to buy be accepted, prior to the
time that the registration statement becomes effective. Before you invest, you should read the prospectus in
that registration statement (File Number 333-196521) and the other documents that Cnova has filed with the
SEC for more complete information about Cnova and this offering. You may obtain these documents for free by
visiting EDGAR on the SEC website at www.sec.gov or by contacting:
Morgan Stanley & Co. LLC
Attn.: Prospectus Dept.
180 Varick Street, 2nd Floor
New York, NY 10014
J.P. Morgan Securities LLC
c/o Broadridge Financial Solutions
1155 Long Island Avenue
Edgewood, NY, 11717
Attn.: Prospectus Dept.
No offer to buy these securities can be accepted and no part of the purchase price can be received until the
registration statement has become effective, and any such offer may be withdrawn or revoked, without
obligation or commitment of any kind, at any time prior to notice of its acceptance given after the effective
date.
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About Cnova
Cnova N.V. is one of the largest global eCommerce companies, operating Cdiscount sites in France, Brazil,
Colombia, Ecuador, Thailand, Vietnam, Ivory Coast, Senegal and Belgium and the sites Extra.com.br,
Pontofrio.com and Casasbahia.com.br in Brazil. Cnova offers its over 12.9 million active customers access to a
wide assortment of more than 12 million product offerings through a combination of attractive pricing and
highly differentiated delivery and payment solutions. Cnova N.V. is part of Groupe Casino. Information on, or
accessible through, the sites referenced above is not part of this press release.
Groupe Casino, listed on the French stock market, is a retail group that specializes in the sale of food and nonfood products, generating €49 billion in consolidated net sales in 2013, through more than 14,000 retail outlets
including 10,000 in France, with 329,000 employees worldwide. In 2013, 60% of consolidated net sales were
recorded in fast-growing countries, mainly in Latin America (GPA and Via Varejo in Brazil and Grupo Éxito in
Colombia) and South East Asia (Big C in Thailand and Vietnam). In France, Groupe Casino has successfully
applied its multi-format, multi-banner, multi-channel model through a network of hypermarkets (Géant),
supermarkets (Casino), urban supermarkets (Monoprix, Franprix, Leader Price) and convenience stores (Casino
Shop, Vival, Spar) and eCommerce. GPA, listed on the Brazilian stock market, is the largest retailer in Brazil with
€11 billion of net sales in 2013 (food only), 156,000 employees and a distribution network comprising more than
2,000 points of sale (Pão de Açúcar, Extra, Assai, Minimercado) as well as eCommerce. Via Varejo, listed on the
Brazilian stock market, is one of the largest retailers of electronics and appliances in the world, with net sales of
€7.6 billion in 2013, 67,000 employees and more than 900 stores serving approximately 50 million customers
through the Casas Bahia and Pontofrio banners. Grupo Éxito, listed on the Colombian stock market, is the
leading retailer in Colombia, with net sales of €4.2 billion in 2013, almost 37,000 employees and 739 stores.
Éxito utilizes a multi-brand, multi-format, multi-industry and multi-business strategy under the Éxito, Carulla,
Surtimax and Super Inter brands.

Media Contact:
Cnova N.V.
Head of Communication: +33 6 80 39 50 71
directiondelacommunication@cnovagroup.com
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