COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO
CNPJ/MF nº 47.508.411/0001‐56
NIRE 35.300.089.901

COMUNICADO AO MERCADO

A Companhia Brasileira de Distribuição (“CBD”) informa que recebeu a correspondência,
abaixo reproduzida, de Casino, Guichard‐Perrachon, notificando alterações recentes em sua
participação acionária.
O Departamento de Relações com Investidores da Companhia permanece à disposição dos
acionistas para esclarecer quaisquer questões relacionadas ao objeto deste Comunicado por
meio do telefone (11) 3886‐0421 ou do e‐mail gpa.ri@grupopaodeacucar.com.br.

São Paulo, 21 de dezembro de 2012

Vítor Fagá de Almeida
Diretor de Relações Corporativas e Relações com Investidores

Paris, 20 de dezembro de 2012.
Companhia Brasileira de Distribuição (“Companhia” ou “CBD”)
Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 3142
01402-901 – São Paulo, SP – Brasil
At.: Sr. Vitor Fagá de Almeida
Diretor de Relações Corporativas e Relações com Investidores
Tel.: 55 11 3886-0421
Fax: 55 11 3886-2677
e-mail: gpa.ri@grupopaodeacucar.com.br
Divulgação de Informação Sobre Participação Acionária Relevante
Prezados senhores,
Tendo em vista o disposto no Artigo 12 da Instrução CVM nº 358/02, Casino, Guichard-Perrachon,
sociedade anônima, com sede em 1, Esplanade de France – 42000 Saint-Etienne, França, (“Casino”) e sua
acionista controladora Rallye SA (em conjunto com suas subsidiárias e afiliadas, “Rallye”), também com
sede na França (sendo Casino e Rallye, em conjunto, “Grupo Casino”), vêm, por meio desta, informar à
CBD o quanto segue:
(i)

Nesta data, o Grupo Casino alienou 5.700.000 ações preferenciais de emissão de CBD.
Separadamente, Casino contratou posições em derivativos com liquidação financeira,
representativas de até 6.000.000 de ações preferenciais de emissão de CBD. Computadas as
transações acima referidas, a participação direta e indireta do Grupo Casino no capital total da
Companhia é de 39,7%1, mantida a exposição econômica total² de até 46,8% do capital de CBD
(considerando-se os derivativos, de liquidação física ou financeira);

(ii)

As operações acima descritas com os valores mobiliários de emissão da CBD não afetam ou
alteram o controle acionário da Companhia que continuará a ser diretamente exercido por Wilkes
Participações S.A. (“Wilkes”), e indiretamente pelo Grupo Casino, observados os termos do
Acordo de Acionistas da Wilkes. celebrado em 27 de novembro de 2006, e do Acordo de
Acionistas da CBD celebrado em 20 de dezembro de 2006, ambos devidamente arquivados na
sede da Companhia;

(iii)

Não são detidas pelo Grupo Casino debêntures conversíveis em ações emitidas pela CBD;

(iv)

O Grupo Casino reafirma o seu compromisso de longo prazo com a CBD e com o Brasil, e seu foco
na busca das melhores práticas de governança corporativa e de gestão profissional de CBD.

Atenciosamente,
__________________________
Casino, Guichard-Perrachon

_____________________
1 Diretamente e através da Wilkes, o Grupo Casino detém 80.244.230 ações de CBD com direito a voto e 24.124.302
ações preferenciais de CBD.

² Além dos derivativos anunciados hoje de até 6.000.000 de ações preferenciais, há 7.812.900 Total Return Swaps
“TRS” com liquidação financeira e 5.000.000 TRS com liquidação física ou financeira.

