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COMUNICADO AO MERCADO 
 
 
A Companhia Brasileira de Distribuição (“CBD”), atendendo ao disposto 
no art. 12 da Instrução CVM nº. 358/02, conforme alterada e em vigor, com o 
intuito de manter o mercado devidamente informado, e em complementação ao 
Comunicado ao Mercado publicado em 22 de março de 2012, comunica aos 
seus acionistas e ao mercado que, em 14 de maio de 2012, foi informada pela 
acionista Casino Guichard-Perrachon (“CASINO”) do envio de correspondências 
ao acionista Abilio Diniz naquela data, por meio das quais: 
 
 (i) solicita a convocação, nos termos da legislação aplicável e do 
Acordo de Acionistas da Wilkes Participações S.A. (“WILKES”), celebrado em 
27 de novembro de 2006 (o “ACORDO DE ACIONISTAS”), para realização 
em 22 de junho de 2012, (a) de uma Assembleia Geral Extraordinária de 
Acionistas de WILKES, para eleição do Presidente do Conselho de 
Administração de WILKES, nos termos da Cláusula 5.1.2.4 do ACORDO DE 
ACIONISTAS; (b) de uma Reunião do Conselho de Administração de WILKES, 
para determinação da orientação de voto a ser proferido na Assembleia Geral 
Extraordinária de CBD, a ser realizada na mesma data, e (c) de uma Assembleia 
Geral Extraordinária de CBD, para eleição, pela acionista CASINO, de três 
membros do Conselho de Administração de CBD, nos termos da Cláusula 9.3(E) 
do ACORDO DE ACIONISTAS; 
 
 (ii) nos termos da Cláusula 5.1.2.4(b) do ACORDO DE ACIONISTAS, 
indica o Sr. Jean-Charles Naouri, para ocupar o cargo de Presidente do 
Conselho de Administração de WILKES, a partir de 22 de junho de 2012; e 
 
 (iii) informa sobre o exercício, de forma irrevogável e irretratável, da 
Opção de Compra de Reorganização do Controle, conforme definida no 
ACORDO DE ACIONISTAS, condicionada ao não exercício, pelo GRUPO AD, da 
Primeira Opção de Venda, como definida no ACORDO DE ACIONISTAS. 
 
 

São Paulo, 15 de maio de 2012 
 

Vítor Fagá de Almeida 
Diretor de Relações com Investidores 


