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FATO RELEVANTE
Abertura de Lojas em 2021
A d1000 varejo farma participações S.A. – B³: DMVF3 – (“Companhia” ou “d1000 varejo farma” ou
“d1000”), em atendimento ao disposto no artigo 157, §4°, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, e na Instrução CVM n° 358, de 3 de janeiro de 2002, informa aos seus investidores e ao
mercado em geral que espera realizar 30 (trinta) aberturas de lojas no exercício social de 2021.
As projeções consideram as expectativas das operações da Companhia – estratégia de expansão;
capacidade financeira para suporte dos investimentos; potencial para obtenção de pontos
comerciais atraentes e com retornos adequados – e outras circunstâncias inerentes às suas
atividades, sujeitas a riscos e incertezas.
Vale ressaltar que as projeções são estimativas, por isso, não constituem promessa de
desempenho (positivo ou negativo), de modo que poderão ser revistas. Eventuais revisões serão
reapresentadas e divulgadas ao mercado, em conjunto com as divulgações dos resultados
financeiros trimestrais e das demonstrações financeiras anuais, e ficarão disponíveis no site de
Relações com Investidores da Companhia (https://ri.d1000varejofarma.com.br/) e serão
divulgadas no item 11 do Formulário de Referência da Companhia, dentro do prazo estabelecido
na Instrução CVM nº 480/09.
Para informações adicionais, entre em contato: ri@d1000varejofarma.com.br.
Rio de Janeiro, 4 de novembro de 2020.
Marcus Vinicius P.H. Santos
CFO & Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
Store opening in 2021

d1000 varejo farma participações S.A. – B³: DMVF3 – (“Company” or “d1000 varejo farma” or
“d1000”), in compliance with the provisions of article 157, §4, of Law n°. 6,404, of December 15,
1976, and CVM Instruction n°. 358, of January 3, 2002, informs to the investors and the market in
general that it expects to open 30 (thirty) stores during the 2021 fiscal year.
This projection meets the expectation of the Company's expansion strategy; and takes into account
the financial capacity to support the investments; the potential to obtain attractive commercial
spots with adequate returns - and other circumstances inherent to its activities, subject to risks
and uncertainties.
It is worth mentioning that the projections are estimates, therefore, they do not represent a
promise of performance (positive or negative), so they can be revised. Any revisions will be
presented and disclosed to the market, together with the disclosures of the results financial
statements and annual financial statements, and will be available on the Company's Investor
Relations website (https://ri.d1000varejofarma.com.br/) and will be disclosed within the item 11
of the Company's Reference Form, within the term established in CVM Instruction #480/09.
For additional information, please contact: ri@d1000varejofarma.com.br.

Rio de Janeiro, November 04th, 2020.
Marcus Vinicius P.H. Santos
CFO & IRO

