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COMUNICADO AO MERCADO
(Aquisição de participação acionária no hub de inovação DISTRITO)
VIA VAREJO S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no parágrafo 4º, do art.
157 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, foram celebrados os documentos
definitivos relativos à aquisição de participação acionária de 16,67% do capital da
GROWTH PARTNERS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A, sociedade que
detém o controle da startup DISTRITO (“Aquisição”).
Fundado em 2014, o DISTRITO é um hub de inovação que conta uma plataforma completa
para apoiar empresas em sua transformação através da tecnologia. Com o seu ecossistema
de inovação aberta, sustentado por dados e inteligência artificial, o DISTRITO conecta
grandes empresas, startups, investidores e acadêmicos, para gerar novos modelos de
negócios vencedores, mais colaborativos, eficientes, transparentes e sustentáveis.
Atualmente, mais de 300 startups estão conectadas a sua plataforma, além de possuir 11
laboratórios corporativos de inovação, um completo mapeamento das principais startups
atuantes no país, gerando insights e inteligência de inovação para publicação de relatórios
setoriais. Em 2020, o DISTRITO foi eleito como o melhor hub de inovação do Brasil pela
Startup Awards, premiação da Associação Brasileira de Startups (ABStartups).
Essa mais nova operação representa um salto na estratégia de aceleração da
transformação digital, e permitirá à Companhia estar conectada a um dos principais hubs
digitais do país, possibilitando acessar o universo de startups e viabilizando os projetos de
transformação e aceleração digital.

Por fim, a Companhia informa que a aquisição da participação se deu através de sua
subsidiária.

São Caetano do Sul, 9 de novembro de 2020.
VIA VAREJO S.A.
Orivaldo Padilha
Vice-Presidente Financeiro e Diretor de Relação com Investidores
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NOTICE TO THE MARKET
(Acquisition of equity interest in the DISTRITO innovation hub)
VIA VAREJO S.A. (“Company”), pursuant to Article 157, Paragraph 4rd of Brazilian
Corporation Law No. 6,404/76 (“Brazilian Corporation Law”), hereby informs its
shareholders and the market in general that, on the date hereof, the definitive documents
regarding the acquisition of equity interest corresponding to 16.67% of the capital share
of GROWTH PARTNERS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., a company
which controls the startup DISTRITO, were signed (“Acquisition”).
Founded in 2014, DISTRITO is an innovation hub that has a complete platform to support
companies in their transformation through technology. With its open innovation ecosystem,
supported by data and artificial intelligence, DISTRITO connects large companies, startups,
investors and academics in order to generate new more collaborative, efficient, transparent
and sustainable business models.
Currently, more than 300 startups are connected to DISTRITO’s platform, besides having
11 corporative innovation laboratories, a complete mapping of the main startups operating
in the country, generating insights and innovation intelligence for publishing sector reports.
In 2020, DISTRITO was appointed the best innovation hub in Brazil by Startup Awards, an
award from the Brazilian Startups Association (ABStartups).
This newest Acquisition represents a leap forward in the strategy of accelerating digital
transformation, and will allow the Company to be connected to a one of the main digital
hubs in the country, allowing access to the universe of startups and enabling digital
transformation and acceleration projects.
Finally, the Company informs that the Acquisition was consummated by its subsidiary.

São Caetano do Sul, November 9, 2020.

VIA VAREJO S.A.
Orivaldo Padilha
Financial Vice-President and Investor Relations Officer

