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C&A MODAS S.A. 

CNPJ/ME 45.242.914/0001-05 

NIRE 353000542762 

Companhia Aberta 

FATO RELEVANTE 

REABERTURA GRADUAL DE LOJAS 

 

A C&A MODAS S.A. (“Companhia”), de acordo com a Instrução CVM 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme 

alterada, comunica aos acionistas e ao mercado em geral que irá iniciar a reabertura gradual de lojas a partir 

de 26 de abril. Desde o fechamento total das lojas físicas, ocorrida em 22 de março conforme fato relevante 

publicado, a Companhia monitorou de forma constante e detalhada a evolução da pandemia COVID-19 nas 

cidades nas quais possui operação, acompanhou as diretrizes estaduais e municipais e verificou o movimento 

geral do varejo. Com base na análise das informações obtidas, decidiu iniciar gradualmente a reabertura de 

lojas físicas em localidades específicas. A discussão para reabertura é realizada individualmente por loja e pode 

ser revista caso as situações observadas sofram alterações relevantes. 

 

A reabertura de lojas seguirá protocolos de segurança desenvolvidos seguindo orientações de especialistas em 

saúde, orientações governamentais e nossa visão mais conservadora visando a proteção do público que as 

frequenta: nossos associados, clientes, fornecedores e comunidade em geral.  

 

  

 

Barueri, 24 de abril de 2020. 

Milton Lucato Filho 

Diretor Vice-Presidente Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores 
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C&A MODAS S.A. 

CNPJ/ME 45.242.914/0001-05 

NIRE 353000542762 

Public Held Company 

MATERIAL FACT 

GRADUAL REOPENING OF STORES 

 

C&A MODAS S.A. (“Company”), pursuant to CVM Instruction 358 of January 3, 2002, as amended, 

communicates to the shareholders and to the Market in general that it will initiate the gradual reopening of 

stores as of April 26. Since the total closing of the physical stores occurred on March 22 according to the 

Material Fact published, the Company monitored constantly and carefully the COVID-19 pandemic evolution in 

the cities where it has operations, followed state and municipal guidelines and verified the retail general 

movement. Based on the obtained information analysis, it has decided to initiate gradually the physical stores 

reopening in specific locations. The discussion regarding the reopening is held individually by store and can be 

revised in case of relevant changes in the observed situations. 

 

The store reopening will adopt security protocols developed following the guidance of health experts, 

government directions and our conservative vision aimed at protecting the public that attend the stores: our 

employees, clients, suppliers and the community in general.  

 

  

 

Barueri, April 24, 2020. 

Milton Lucato Filho 

CFO and Investor Relations Director 

 


