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ESCLARECIMENTO SOBRE NOTÍCIA ACERCA DE POSSÍVEL OFERTA 

SUBSEQUENTE  DE AÇÕES 
 

São Caetano do Sul, 7 de maio de 2020. A Via Varejo S.A. (“Companhia”), em atendimento 
ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e na 
regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em especial na Instrução da 
CVM nº. 358, de 3 de janeiro de 2002, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em 
geral que:  
   
Em face da notícia veiculada nesta data no website do Valor Econômico, sob o título 
“Exclusivo: Via Varejo prepara follow-on de R$ 5 bilhões, dizem fontes”, a Companhia 
confirma que está atualmente avaliando a possibilidade de lançamento de uma oferta 
subsequente primária de ações.  
 
No entanto, não há, nesta data, decisão quanto ao lançamento dessa possível oferta, bem 
como de seus eventuais termos.  
 
A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados sobre quaisquer atualizações 
relevantes relativas ao assunto aqui tratado. 
 

VIA VAREJO S.A. 

Orivaldo Padilha 

Diretor Vice-Presidente Financeiro e Diretor de Relações com Investidores 
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MATERIAL FACT 

 
CLARIFICATION ON NEWS ARTICLE ON POSSIBLE FOLLOW-ON OFFERING OF 

SHARES 
 

São Caetano do Sul, May 7, 2020. Via Varejo S.A. (“Company”) in compliance with article 
157, paragraph 4 of Law No. 6,404, of December 15, 1976, and the Brazilian Securities’ 
Commission (Comissão de Valores Mobiliários or “CVM”) regulation, especial Ruling No. 358, 
of January 3, 2002, as amended, hereby informs its shareholders and the market in general 
that:  
   
In light of the news article published on this date on the website of Valor Econômico under the 
title” Exclusive: Via Varejo prepares a R$ 5 billion follow-on, sources say”, the Company 
confirms that it is currently evaluating the possibility of launching a primary follow-on offering 
of shares.  
 
Notwithstanding, as of today there is no decision with respect to the launching of such possible 
offering nor any of its potential terms.  
 
The Company will keep the market and its shareholders informed on any material updates 
related to the matters disclosed herein. 
 
 

VIA VAREJO S.A. 

Orivaldo Padilha 

Financial Vice-President and Investor Relations Officer 

 
 
 
 

 


