
 

 

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 

COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO 

CNPJ/MF nº 47.508.411/0001‐56 

NIRE 35.300.089.901 

 

 

COMUNICADO AO MERCADO 
 

 

 

A Companhia Brasileira de Distribuição (“CBD” ou “Companhia”), atendendo ao disposto no 

artigo 12 da Instrução CVM nº 358/02, conforme alterada, informa que o Sr. Abilio dos Santos 

Diniz nos informou que as sociedades por ele controladas Península Participações S.A. 

(CNPJ/MF n° 58.292.210/0001-80), Onyx 2006 Empreendimentos e Participações Ltda. 

(CNPJ/MF n° 07.422.969/0001-08) e PAIC Participações Ltda. (CNPJ/MF n° 61.550.182/0001-

69) aportaram a totalidade de suas ações preferenciais de emissão da Companhia no Fundo de 

Investimento em Ações Santa Rita (“Fundo”), sendo estas sociedades as únicas cotistas do 

Fundo. Nesse sentido, a Companhia recebeu a correspondência, abaixo reproduzida, de UBS 

Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. notificando que a participação do Fundo 

alcançou 13,68% do total de ações preferenciais em circulação da CBD. 

 

O Departamento de Relações com Investidores da Companhia permanece à disposição dos 

acionistas para esclarecer quaisquer questões relacionadas ao objeto deste Comunicado por 

meio do telefone (11) 3886-0421 ou do e-mail gpa.ri@grupopaodeacucar.com.br. 

 

 

 

 

São Paulo, 28 de dezembro de 2012 

 

 

Vítor Fagá de Almeida 

Diretor de Relações Corporativas e Relações com Investidores 
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27 de dezembro de 2012 

 

Companhia Brasileira de Distribuição 

Av. Brigadeiro Luis Antônio, nº 3.142 

01402-901 – São Paulo - SP  

 

 

At.: Senhor Vitor Fagá de Almeida 

Diretor de Relações Corporativas e Relações com Investidores 

Fax: 55 11 3884-2677 

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

 

Prezados Senhor, 

Na forma do art. 12, caput, da Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, vimos informar que, em 

17 de dezembro de 2012 o fundo de investimentos em ações Santa Rita (“Fundo Santa Rita”), CNPJ/MF 

sob nº 08.831.574/0001-13, atualmente administrado e gerido pela UBS Brasil Administradora de 

Valores Mobiliários Ltda., se tornou titular de 24.082.151 (vinte e quatro milhões, oitenta e duas mil, 

cento e cinquenta e uma) ações preferenciais de emissão da Companhia Brasileira de Distribuição 

(“CBD” ou “Companhia”), representativas de 14,72% das ações dessa espécie de emissão dessa 

Companhia. 

 

A titularidade de tais ações, pelo Fundo Santa Rita, se deu por força de deliberação unânime de seus 

cotistas, que subscreveram cotas do fundo mediante entrega das referidas ações. Adicionalmente, 

segundo informado pelos cotistas do Fundo Santa Rita, tal operação não teve por objetivo alterar o 

controle acionário da Companhia.  

 

Finalmente, informamos que, no período de 19 a 24 de dezembro de 2012 o Fundo Santa Rita alienou 

1.703.700 ações preferenciais de CBD, de maneira que, atualmente, detém um total de 22.378.451 

(vinte e dois milhões, trezentos e setenta e oito mil, quatrocentas e cinquenta e uma) ações 

preferenciais, representativas de 13,68% dessa espécie de ações.  

 

Atenciosamente, 

 

UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. 


