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FATO RELEVANTE
ATACADÃO S.A. (B3: CRFB3) (“Companhia” ou “Grupo Carrefour Brasil”), vem
informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, em cumprimento ao disposto no
artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e no artigo
2º, parágrafo único, inciso VII, da Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021,
que, conforme melhor detalhado a seguir: (i) concluiu a aquisição do Grupo BIG Brasil
S.A.; (ii) foi assinado um novo acordo de acionistas da Companhia; e (iii) definiu nova
estrutura de governança e composição do conselho de Administração a ser submetida
à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.
I.

Conclusão da aquisição do Grupo BIG Brasil S.A.

Em continuidade aos Fatos Relevantes divulgados em 19 de maio de 2022 e em 25 de
maio de 2022, a Companhia informa que, em 06 de junho de 2022, ocorreu o
fechamento da operação contemplada no Contrato de Compra e Venda de Ações,
Incorporação de Ações e Outras Avenças (Share Purchase, Merger Agreement and
Other Covenants), celebrado em 23 de março de 2021 entre, de um lado, a
Companhia, como compradora, e de outro, os acionistas do Grupo Big Brasil S.A.
(“Grupo BIG”), como vendedores, com a interveniência-anuência do Grupo BIG e
Walmart Inc., por meio do qual a Companhia (i) adquiriu ações de emissão do Grupo
BIG representativas de 70% do seu capital social; e (ii) as ações remanescentes de
emissão do Grupo BIG foram incorporadas pela Companhia, com a emissão, em favor
dos acionistas do Grupo BIG, de 116.822.430 (cento e dezesseis milhões, oitocentas
e vinte e duas mil, quatrocentas e trinta) novas ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, de modo que a Companhia
passou a deter a totalidade das ações de emissão do Grupo BIG.
Com isso, o Grupo Carrefour Brasil se consolida como líder indiscutível do setor, com
market share mais do que o dobro do segundo player e com uma cobertura
abrangente em todas as regiões brasileiras, fazendo parte do grupo das 10 maiores
empresas do Brasil. Serão mais de 150.000 colaboradores e 1.000 pontos de vendas,
reforçando a complementaridade geográfica, um dos pontos centrais dessa transação.
Além de expandir seus formatos tradicionais, notadamente atacarejo, a Companhia
passa a atuar em um novo segmento de mercado com o formato Sam’s Club, abrindo
novas alavancas de crescimento.
II.

Assinatura de Novo Acordo de Acionistas da Companhia

Ademais, a Companhia informa que, em 06 de junho de 2022, (i) foi celebrado um
aditamento ao acordo de acionistas entre os acionistas Carrefour S.A. (“CSA”),
Carrefour Nederland B.V. (“CNBV” e, em conjunto CSA, “Carrefour”) e Península II
Fundo de Investimento em Participações (“Península”), com interveniência da
Companhia (“Novo Acordo de Acionistas”), e (ii) os acionistas signatários do Novo
Acordo de Acionistas informaram a Companhia sobre o compromisso de aprimorar a
governança da Companhia em linha com as novas disposições previstas no Novo
Acordo de Acionistas.
III.

Nova Estrutura de Governança e composição do Conselho de
Administração

Dentre outras regras, o Novo Acordo de Acionistas prevê uma nova composição para
o Conselho de Administração da Companhia, que passará a contar com 13 membros
efetivos, sendo 3 independentes, além de aprimorar as regras referentes aos comitês
estatutários da Companhia e alterar o prazo de vigência do acordo existente.
Neste sentido, o Conselho de Administração da Companhia aprovou, em 06 de junho
de 2022,

a

convocação

de

Assembleia

Geral

Extraordinária

(“AGE”),

a

ser

oportunamente realizada, para deliberar sobre (a) a eleição de novos membros para o
Conselho de Administração da Companhia; e (b) alterações ao Estatuto Social da
Companhia para adaptá-lo ao seu novo modelo de governança (“Reunião”). Nesta
mesma ocasião, a Companhia registra que recebeu

cartas de renúncia dos

conselheiros Edouard de Chavagnac, Marc-Olivier Rochu, Luiz Fernando Fleury
(membro independente) e Marcelo Lacerda (membro independente), cuja eficácia
está condicionada à eleição dos novos conselheiros na AGE.
Dessa forma, caso as alterações acima mencionadas sejam devidamente aprovadas
na AGE, o Conselho de Administração da Companhia passará a contar com a seguinte
composição:
(i)

Alexandre Bompard (presidente);

(ii)

Abilio Diniz (vice-presidente);

(iii)

Matthieu Malige;

(iv)

Laurent Vallée;

(v)

Jérôme Nanty;

(vi)

Claire du Payrat;

(vii)

Elodie Perthuisot;

(viii)

Stéphane Maquaire;

(ix)

Eduardo Rossi;

(x)

Patrice Etlin;

(xi)

Claudia Almeida e Silva (membro independente);

(xii)

Vânia Neves (membro independente); e

(xiii)

cargo vago (membro independente).

A Companhia, informa, por fim, que realizará um call com investidores e o mercado
em geral no dia 13 de junho de 2022, às 10:00 horas, para falar sobre os temas
acima, especialmente no que se refere à integração do Grupo BIG.
A administração da Companhia manterá seus acionistas informados sobre as questões
objeto deste fato relevante. Para esclarecimentos adicionais, favor entrar em contato
com a Diretoria de Relações com Investidores da Companhia.
São Paulo, 07 de junho de 2022.
Atacadão S.A.
David Murciano
Diretor Vice-Presidente de Finanças e Diretor de Relações com Investidores
Grupo Carrefour Brasil

