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FATO RELEVANTE 

 

Companhia Brasileira de Distribuição (“Companhia”), atendendo ao disposto no artigo 
3º da Instrução CVM n.º 358/02, divulga a seguir correspondência recebida nesta data 
de seu acionista controlador, Casino Guichard‐Perrachon.  

 

São Paulo, 29 de julho de 2015. 

 

Daniela Sabbag 
Diretora de Relação com Investidores 
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Paris, 29 de julho de 2015. 

 

Aos 

Membros do Conselho de Administração da Companhia B rasileira de 
Distribuição (“CBD”)  

Cópia ao: Sr. Ronaldo Iabrudi – Diretor Presidente 

 

Prezados Senhores: 

O Conselho de Administração do Casino Guichard-Perrachon (“Casino”) aprovou 
nesta data uma nova organização das suas atividades na América Latina, com a 
venda, em dinheiro, para o Almacenes Éxito S.A. (“Éxito”), companhia varejista 
colombiana controlada pelo Casino, de 50% da sociedade francesa Segisor que 
deterá, indiretamente, as ações ordinárias de emissão da CBD detidas pelo Casino, e 
também a venda de 100% da Libertad S.A., subsidiária do Casino na Argentina 
(“Libertad”) por um montante total de US$ 1,8 bilhões (EUR 1,7 bilhões) (“Operação”) 

1. 
A entidade combinada se tornará uma líder no varejo sul-americano nas maiores 
economias do continente (Brasil, Colômbia, Argentina e Uruguai) com mais de US$ 34 
bilhões de vendas e US$ 2,7 bilhões de EBITDA (considerando os dados do exercício 
de 2014), incluindo uma exposição econômica significativa no mercado brasileiro. 
A Operação permitirá a implementação de sinergias e oportunidades de 
desenvolvimento entre as companhias, criando valor significativo para Éxito, Libertad, 
CBD e Casino. Um Comitê de Sinergia, composto pelos principais executivos de cada 
companhia, será responsável pela implementação das sinergias e das oportunidades 
de desenvolvimento. 
Éxito consolidará integralmente as demonstrações financeiras de CBD. Casino 
continuará sendo acionista controlador do Éxito, com participação de 54,8%, e 
também continuará consolidando integralmente as demonstrações financeiras de Éxito 
e CBD, ao mesmo tempo em que rebalanceará sua estrutura financeira, suportada 
pela sólida geração de fluxo de caixa das subsidiárias latino-americanas. 
Casino e Éxito compartilharão o controle direto de CBD por meio de três acordos de 
acionistas a serem celebrados pelas partes quando a Operação for concluída: o 
acordo de acionistas da Segisor, o acordo de acionistas da subsidiária brasileira da 
Segisor (Wilkes Participações S.A) e o acordo de acionistas da CBD (os dois últimos 
acordos deverão ser arquivados na sede da CBD). 
Éxito e Casino acordaram mudanças na composição do Conselho de Administração e 
dos comitês da CBD para refletir a nova estrutura acionária pós-Operação: (a) o 
conselho de administração da CBD deverá ser composto por 11 (onze) membros, 
sendo que Casino e Éxito terão o direito de nomear 3 (três) membros cada; e (b) 
Casino e Éxito terão a mesma representatividade em cada um dos Comitês Especiais 

                                                           
1
 Baseado em um preço por ação de R$ 100,00 (cem Reais), implicando em um prêmio de 21% 
sobre a cotação média ponderada das ações preferenciais da CBD nos últimos 66 pregões e 
um múltiplo de vendas de 0,55x em 2014 para Libertad S.A. 
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da CBD. Não haverá mudanças na diretoria executiva da CBD em decorrência da 
Operação 

Adicionalmente, o acordo de acionistas da Segisor estabelece que, previamente às 
Reuniões do Conselho de Administração e às Assembleias Gerais da CBD, o 
Conselho de Administração da Segisor deverá se reunir com o objetivo de que seja 
acordado o sentido dos votos a serem proferidos conjuntamente pelos representantes 
de Casino e Éxito, e instruídos tais representantes. As deliberações do Conselho de 
Administração da Segisor deverão ser tomadas por unanimidade, com exceção de 
determinas matérias específicas previstas no referido acordo. 
A Operação está sujeita a condições precedentes costumeiras, notadamente sua 
aprovação na assembleia geral de acionistas do Éxito, convocada para 18 de agosto 
de 2015, e estima-se que seja concluída no final de agosto de 2015. Manteremos este 
Conselho devida e prontamente informado sobre todos os passos relevantes 
relacionados à Operação. 

 

Casino Guichard-Perrachon 
Jean-Charles Naouri 
 

 


