PROPOSTA DE ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

A administração da Companhia Brasileira de Distribuição (“Companhia”) vem submeter à
apreciação de seus acionistas reunidos em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia
9 de outubro de 2015, às 10h, na sede social da Companhia, na Avenida Brigadeiro Luís
Antonio, nº 3.142, na cidade e estado de São Paulo, proposta de eleição de três membros para
compor o Conselho de Administração da Companhia.
Em atendimento ao disposto no artigo 10 da Instrução CVM nº 481/2009, a administração
anexa à presente proposta as informações indicadas nos itens 12.6 a 12.10 do Formulário de
Referência da Companhia, relativamente aos candidatos indicados para ocupar o cargo de
membro do Conselho de Administração (Anexo I).
Aos acionistas que têm a intenção de se fazer representar por meio de mandatários na
Assembleia Geral ora convocada, requeremos o envio dos documentos hábeis que comprovem
a qualidade de acionista da Companhia e os poderes de representação com 72 (setenta e duas)
horas de antecedência da realização da Assembleia. Os documentos deverão ser
encaminhados ao Departamento Jurídico Societário da Companhia, na Avenida Brigadeiro Luís
Antonio, nº 3.142, na cidade e estado de São Paulo, sob protocolo.
Por fim, a administração esclarece que esta proposta, bem como o Edital de Convocação à
referida Assembleia, encontram-se disponíveis na sede social da Companhia, na página de
relações de investidores da Companhia (www.gpari.com.br) e na página da Comissão de
Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br).
São Paulo, 9 de setembro de 2015.

ANEXO I
Informações sobre os indicados para ocupar o cargo de membros do Conselho de
Administração
Itens 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência da Companhia

12.6. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor,
indicar, em forma de tabela:
Nome:
Idade:
Profissão:
CPF ou número do passaporte:
Cargo eletivo ocupado (pretendido):
Data de eleição (pretendida):
Data da posse (pretendida)
Prazo do mandato:
Outros cargos ou funções exercidos na
Companhia:
Indicação se foi eleito pelo controlador ou
não:

Carlos Mario Giraldo Moreno
55 anos
Advogado
PE085281
Membro do Conselho de Administração
9 de outubro de 2015
9 de outubro de 2015
AGO de 2016

Nome:
Idade:
Profissão:
CPF ou número do passaporte:
Cargo eletivo ocupado (pretendido):
Data de eleição (pretendida):
Data da posse (pretendida)
Prazo do mandato:
Outros cargos ou funções exercidos na
Companhia:
Indicação se foi eleito pelo controlador ou
não:

Filipe Da Silva Nogueira
41 anos
Administrador
14FV03499
Membro do Conselho de Administração
9 de outubro de 2015
9 de outubro de 2015
AGO de 2016

Nome:
Idade:
Profissão:
CPF ou número do passaporte:
Cargo eletivo ocupado (pretendido):
Data de eleição (pretendida):
Data da posse (pretendida)
Prazo do mandato:

Jose Gabriel Loaiza Herrera
40 anos
Administrador
PE079042
Membro do Conselho de Administração
9 de outubro de 2015
9 de outubro de 2015
AGO de 2016

Não há
Sim

Não há
Sim

Outros cargos ou funções exercidos na
Companhia:
Indicação se foi eleito pelo controlador ou
não:

Não há
Sim

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos
comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários:
Não aplicável.
12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal, fornecer:
a.

Currículo

O Sr. Carlos Mario Giraldo é Chief Executive Officer (CEO) do Grupo Exito desde março de
2013, cargo que assumiu após 5 anos como Chief Operating Officer (COO) na mesma
companhia. Além disso, o Sr. Carlos Mario Giraldo é membro do Comitê Executivo do Casino.
Antes de se juntar ao Grupo Exito, o Sr. Carlos Mario Giraldo atuou como presidente das
Industrias Alimenticias Noel S.A. (de 1997 a 2005), presidente da Compañía de Galletas Noel
S.A. & Executive e vice-presidente do Grupo Nutresa (de 2005 a 2007).
O Sr. Carlos Mario Giraldo é advogado, formado pela Universidad de Medelin, com mestrado
em Direito pela Tulane University, tendo, ainda, participado dos Management Program na
Kellogg School of Management e na Stanford University e do Strategic Planning Management
in Retailing na Babson College.
________________________________________
O Sr. Filipe da Silva Nogueira é Chief Financial Officer (CFO) do Grupo Exito desde fevereiro de
2013.
Antes de se juntar ao Grupo Exito o Sr. Filipe da Silva Nogueira foi Business Controller da
Totalgas Argentina, Gas Consultant da Totalfina, em Paris, e atuou por 11 anos no Carrefour,
tendo exercido os cargos de Zone Financial Controller do Carrefour Zona Americas (20022003), Country Controlling Director do Carrefour Colombia (de 2003 a 2008), Chief Financial
Officer do Carrefour India (2008-2009) e Chief Financial Officer do Carrefour Indonesia.
O Sr. Filipe da Silva Nogueira possui extensa experiência internacional em países emergentes
como Argentina, Colombia, India e Indonesia. O Sr. Filipe da Silva Nogueira possui, ainda,
mestrado em Administração pela Europe's ESCP Business School.
________________________________________
O Sr. Jose Gabriel Loaiza Herrera é vice-presidente comercial e de fornecimento do Grupo
Exito desde 2011, tendo ocupado também os cargos de Diretor Corporativo de Lazer,
Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (2010-2011), Conselheiro de Planejamento Financeiro (de
2008 a 2010) e Diretor de Relação com Investidores (de 2006 a 2008).

O Sr. Jose Gabriel Loaiza Herrera é formado em Administração de Empresas pela Universidad
Nacional de Colombia e possui um Master of Business Administration (MBA) pela Texas A&M
University.
b.
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os
últimos 5 anos: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo
administrativo da CVM e as penas aplicadas; e (iii) qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a
prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Os senhores Carlos Mario Giraldo, Filipe da Silva Nogueira e Jose Gabriel Loaiza Herrera não
têm nada a declarar e nem se enquadram em nenhum dos casos listados neste item.
12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo
grau entre: (a) administradores do emissor; (b) (i) administradores do emissor e (ii)
administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor; (c) (i) administradores do
emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos
do emissor; e (d) (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades
controladoras diretas e indiretas do emissor
Os senhores Carlos Mario Giraldo, Filipe da Silva Nogueira e Jose Gabriel Loaiza Herrera não
têm nada a declarar e nem se enquadram em nenhum dos casos listados neste item.
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas,
nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e (a) sociedade
controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor; (b) controlador direto ou indireto do
emissor; e (c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua
controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.
O Sr. Carlos Mario Giraldo é Chief Executive Officer (CEO) do Grupo Exito e membro do Comitê
Executivo do Casino, o Sr. Filipe da Silva Nogueira é Chief Financial Officer (CFO) do Grupo
Exito e o Sr. Jose Gabriel Loaiza Herrera é vice-presidente comercial e de fornecimento do
Grupo Exito.

