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COMUNICADO AO MERCADO
A Companhia Brasileira de Distribuição (“GPA”), nos termos do artigo 157 da Lei nº
6.404/1976 e da Instrução CVM 358/2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em
geral, que seu Conselho de Administração foi informado, nesta data, do lançamento pelo Grupo
Casino de trabalhos preparatórios para potencial aumento de capital da Cdiscount, subsidiária
direta da Cnova, na qual o GPA detém 34.17% do capital social.
Essa operação tem como objetivo habilitar o Cdiscount a acelerar seu plano de crescimento e
pode também incluir uma oferta secundária de ações detidas pelo Grupo.
O Conselho de Administração de GPA recebeu de maneira positiva o lançamento desses
estudos e aponta a excelente performance operacional dessa subsidiária, assim como o forte
potencial de crescimento do Cdiscount e o ambiente favorável do mercado de capitais.
O GPA recebeu, nesta data, cópia da seguinte divulgação efetuada pelo Grupo Casino, sobre
esse projeto:
“Grupo Casino estuda ativamente potenciais operações de mercado para suas
subsidiárias Cdiscount e GreenYellow
“Paris, 12 de abril de 2021,
O Conselho de Administração do Grupo Casino hoje reviu opções estratégicas para as suas
subsidiárias Cdiscount e GreenYellow.
O Conselho aponta a excelente performance operacional dessas subsidiárias, seus
reconhecidos fortes potenciais de crescimento em seus respectivos mercados e o presente
ambiente favorável do mercado de capitais.
O Conselho também confirmou o papel estratégico dessas subsidiárias no plano de
crescimento rentável do Grupo.
Como resultado, o Grupo Casino anuncia que deu início aos trabalhos preparatórios para
potencial aumento de capital adicional da GreenYellow e Cdiscount, para habilitá-las a
acelerar seus respectivos planos de crescimento.

Essas operações, que podem ser implementadas via operações de mercado, podem também
incluir uma oferta secundária de ações detidas pelo Grupo, sendo que o Grupo Casino
continuará a manter o controle dessas duas subsidiárias estratégicas.
O Grupo Casino manterá o mercado informado sobre a evolução desses projetos, os quais
serão conduzidos mediante consulta aos demais acionistas de ambas as subsidiárias.”
O GPA informará aos seus acionistas e ao mercado em geral sobre quaisquer informações
adicionais sobre esse projeto que receber do Grupo Casino.

São Paulo, 12 de abril de 2021.
Isabela Cadenassi
Diretora de Relações com Investidores

Aviso sobre informações prospectivas:
Esse comunicado ao mercado inclui declarações prospectivas de acordo com o significado
contido na Seção 27A do U.S. Securities Act, de 1933, conforme alterado, e na Seção 21E do
U.S. Securities Exchange Act de 1934, conforme alterado, que reflete as expectativas atuais dos
diretores de GPA. Essas declarações não são fatos históricos e são baseadas na visão atual da
administração da Companhia sobre estimativas das circunstâncias econômicas futuras,
condições da indústria, performance da Companhia e resultados financeiros, os quais envolvem
riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas, suposições e outros importantes fatores, muitos
dos quais estão além do controle da Companhia e qualquer deles poderá fazer com que a
condição financeira atual e os resultados das operações difiram substancialmente daqueles
estabelecidos nas declarações prospectivas da Companhia. Investidores são alertados para que
não se baseiem indevidamente em declarações prospectivas. O GPA não assume obrigação e
expressamente renuncia a qualquer obrigação de atualizar ou revisar qualquer declaração
prospectiva.

