
 

 

 
 

COMPANHIA BRASILEIRA DE  

DISTRIBUIÇÃO 

Companhia aberta de capital autorizado 

CNPJ/MF: 47.508.411/0001-56 

NIRE: 35.300.089.901 

 

 

COMUNICADO AO MERCADO 

A Companhia Brasileira de Distribuição (“Companhia”), diante de matéria veiculada no 

jornal Agência Estado em 9 de dezembro de 2015 e em cumprimento ao Ofício 3675/2015-

SAE, vem prestar os esclarecimentos a seguir.  

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

acionistas para esclarecer quaisquer questões relacionadas ao objeto deste Comunicado ao 

Mercado. 

 

 

 

 

São Paulo, 14 de dezembro de 2015. 

 

DANIELA SABBAG 

Diretora de Relações com Investidores 

 



 

São Paulo, 14 de dezembro de 2015. 

À 

BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros  

Gerência de Acompanhamento de Empresas 

At. Nelson Barroso Ortega 

 

Com cópia para: 

 

Comissão de Valores Mobiliários - CVM 

Superintendência de Relações com Empresas 

At. Sr. Fernando Soares Vieira  

Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários 

At.  Sr. Waldir de Jesus Nobre 

 

Ref.:  Ofício 3765/2015-SAE  

 

Prezados Senhores, 

A COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, companhia aberta, com sede na 

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Luis Antônio, nº 3.142, CEP 

01402-901, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o 

nº 47.508.411/0001-56 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 

35.300.089.901. (“Companhia”), em cumprimento às solicitações constantes do Ofício 

3675/2015-SAE (“Ofício”), conforme transcrito abaixo, vem esclarecer o quanto segue: 

09 de dezembro de 2015 

3675/2015-SAE 

  

  

Companhia Brasileira de Distribuição 

Sra. Daniela Sabbag 

Diretora de Relações com Investidores 

  

  

Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa 

  

  

Prezados Senhores, 

  
Em notícia veiculada pela Agência Estado – Broadcast, em 09/12/2015, sob o título “Grupo Pão de Açúcar 

vai reduzir investimentos em 2016, com menos aporte em Via Varejo”, consta, entre outras informações, 



 

que essa companhia trabalha com uma expectativa de investir pouco mais de R$ 1 bilhão em 2016, ante 

um total que pode chegar a R$ 1,7 bilhão até o final deste ano.  

  

Não identificamos essas informações nos documentos enviados por essa empresa, por meio do Sistema 

Empresas.NET. Em caso de contraditório, favor informar o documento e as páginas em que constam as 

informações e a data e hora em que as mesmas foram enviadas. 

  

Cabe ressaltar que a companhia deve divulgar informações periódicas, eventuais e demais informações de 

interesse do mercado, por meio do Sistema Empresas.NET,  garantindo sua ampla e imediata 

disseminação e o tratamento equitativo de seus investidores e demais participantes do mercado.  

  

Isto posto, solicitamos esclarecimentos, até 10/12/2015,  sobre os itens assinalados, com a sua 

confirmação ou não, bem como outras informações consideradas importantes. 

  

No arquivo a ser enviado deve ser transcrito o teor da consulta acima formulada antes da resposta dessa 

empresa. 

  

Esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela CVM e BM&FBOVESPA 

em 13/12/2011, e o seu não atendimento poderá sujeitar essa companhia à eventual aplicação de multa 

cominatória pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP da CVM, respeitado o disposto na 

Instrução CVM nº 452/07. 

  

  

Atenciosamente, 

  

  

  

Nelson Barroso Ortega 

Superintendência de Acompanhamento de Empresas 

  

c.c.:  CVM - Comissão de Valores Mobiliários 

         Sr. Fernando Soares Vieira - Superintendente de Relações com Empresas 

         Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários 

  

Esclarecemos que a resposta dessa empresa deve ser enviada exclusivamente por meio do módulo IPE, 

selecionando-se a Categoria: Fato Relevante ou Categoria: Comunicado ao Mercado, o Tipo: 

Esclarecimentos sobre consultas CVM/Bovespa e, em seguida, o Assunto: Notícia divulgada na mídia, 

o que resultará na transmissão simultânea do arquivo para a BM&FBOVESPA e CVM. 
 

A referida notícia veiculada pelo jornal Agência Estado, em 09/12/2015, se baseia em 

afirmações feitas pelo Diretor Presidente da Companhia, Sr. Ronaldo Iabrudi, em conversa 

com jornalistas na reunião pública anual (GPA Day 2015), realizada nesta mesma data. 

Nesse sentido, é importante esclarecer que, em consonância com o artigo 20 da instrução 

CVM nº 480/09, a projeção de redução de investimentos em 2016 é de conhecimento público 

e consta tanto do Comunicado ao Mercado (apresentações a analistas/agentes de mercado) 

divulgado pela Companhia em 10/12/2015 (pág. 9), quanto do Formulário de Referência de 

2015 atualizado pela Companhia nesta mesma data (pág. 162 do item “projeções divulgadas e 



 

premissas”). Ambos os documentos fazem menção explícita ao Capex 2016 (visão cash out) 

entre R$ 1,0 – R$1,5 bilhão.  

Diante do exposto, acreditando ter esclarecido os questionamentos apresentados no Ofício, a 

Companhia se coloca à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se 

façam necessários. 

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 

Daniela Sabbag 

Diretora de Relações com Investidores 


