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COMUNICADO AO MERCADO 

 

 

 

São Paulo, Brasil, 28 de junho de 2011. A Companhia Brasileira de Distribuição (“CBD”), 

atendendo ao disposto no Artigo 3º da Instrução CVM n.º 358/02, divulga a seguir 

correspondência recebida nesta data de Casino Guichard Perrachon. 

 

 

São Paulo, 28 de junho de 2011 

 

 

Vítor Fagá de Almeida 

Diretor de Relações com Investidores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Paris, 28 de junho de 2011. 

A 

Companhia Brasileira de Distribuição 

At. Sr. Enéas Pestana 

Diretor Presidente  

 

At. Sr.Vitor Faga de Almeida 

Diretor de Relações com Investidores  

 

c/c  

Srs. Membros do Conselho de Administração 

 

 

Prezados Senhores, 

 

Tendo em vista a proposta apresentada publicamente nesta data por Gama 2 SPE 

Empreendimentos e Participações S/A, e já encaminhada aos senhores pelo 

Presidente do Conselho de Administração ("Proposta"), vimos informar a V.Sas. 

que, diante das disposições constantes da Lei n.o 6.404/76 e dos acordos de 

acionistas firmados pela Companhia e nela depositados, solicitamos ao Sr. Abilio 

dos Santos Diniz, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da 

acionista controladora Wilkes Participações S.A., mediante a carta anexa, que 

convoque imediatamente uma reunião do Conselho de Administração daquela 

companhia, para discutir os termos da Proposta. 

 

Também encaminhamos, anexo, o press release que nesta data divulgamos ao 

mercado na França. 

 

Solicitamos a V.Sa. que, visando a resguardar os interesses da Companhia,  

nenhuma negociação com terceiros seja iniciada, nenhuma informação sobre os 

negócios da CBD seja disponibilizada a terceiros, e nenhum acordo seja celebrado 

com terceiros, antes de ser obtida a necessária aprovação da acionista 

controladora Wilkes, na forma das normas de observância obrigatória para a 

Companhia e seus administradores constantes dos acordos de acionistas 

registrados na Companhia. 

 

Lamentamos profundamente que, como se tornou público e foi confirmado com a 

Proposta, o Sr. Abilio dos Santos Diniz, que já alienou e recebeu pelo controle da 

Companhia em 2005, tenha iniciado e dado curso a negociações secretas e ilegais 

com terceiro concorrente da Companhia e seus agentes, sem sequer informar ao 

maior acionista individual da Companhia (o Casino), e negando publicamente a 

existência de negociações relevantes. 

 

Salientamos que, diante de uma agressão dessa grandeza, não hesitaremos em 

continuar adotando todas medidas cabíveis para a preservação dos interesses da 



 

Companhia e de todos os seus acionistas, e do estado de direito e do respeito à 

propriedade que caracterizam o Brasil. 

 

Reiterando nossa confiança na administração da Companhia, e nosso irrevogável 

compromisso com o futuro da CBD, solicitamos que o inteiro teor desta carta seja 

tornado público, para adequada informação dos investidores, por meio de 

comunicado ao mercado de CBD a ser divulgado antes da abertura dos negócios 

nesta data. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

________________________________________ 

Jean-Charles Naouri 

Casino Guichard-Perrachon  
 


