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Ata da Reunião do Conselho de Administração da B2W – Companhia Digital (“Companhia”),
realizada em 14 de novembro de 2020.
1.
Data, hora e local: às 12 horas do dia 14 de novembro de 2020, por conferência
telefônica, na forma autorizada pelo art. 13, §5º, do Estatuto Social da Companhia.
2.
Convocação e presenças: Dispensada a convocação, em razão da participação da
totalidade dos membros deste Conselho de Administração, por conferência telefônica.
3.
Composição da mesa: Presidente: Anna Christina Ramos Saicali; Secretário: Fábio da
Silva Abrate.
4.
Deliberações: A totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes,
decidiram sem ressalvas:
4.1. Aprovar a emissão pela subsidiária da Companhia, a B2W Digital Lux S.à.r.l., com sede em
Luxemburgo (“B2W Lux”), de títulos representativos de dívida (bonds), no valor principal de
US$350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de dólares norte-americanos), com prazo
final de vencimento de 10 (dez) anos, destinados exclusivamente à colocação no mercado
internacional, junto a investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos
Estados Unidos da América, com base na regulamentação emitida pela Securities and Exchange
Commission dos Estados Unidos da América (SEC), especificamente, a “Rule 144A” e, nos demais
países (exceto no Brasil), na forma da “Regulation S” (“Emissão”), com indicativo de rating
internacional: Ba1 pela Moody’s Investors Service, Inc., BB pela S&P Global Ratings e BB pela
Fitch Ratings, Inc. Autorizar, também, a Diretoria da Companhia e da B2W Lux a tomar todas as
providências e praticar quaisquer atos relacionados à Emissão, incluindo a celebração de hedge
total (principal e juros) para o mesmo período.
4.2. A entrada no mercado internacional de dívida, tem por objetivo acessar uma nova fonte de
recursos, com prazos maiores, alongando o perfil do endividamento da Companhia. Esse é mais
um importante passo na estratégia de otimização da estrutura de capital, na sequência do
Aumento de Capital Privado finalizado em 21 de setembro de 2020, gerando maior flexibilidade
para aceleração do desenvolvimento dos negócios. Destaca-se, ainda, que o rating local da
Companhia foi elevado para AAA pela Fitch Ratings, Inc., conforme Comunicado ao Mercado
divulgado em 27 de julho de 2020.
5.
Aprovação e assinatura da ata: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada,
lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Anna Christina Ramos Saicali
(Presidente), Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez, Celso Alves Ferreira Louro, Jorge Felipe
Lemann, Paulo Antunes Veras, Luiz Carlos Di Sessa Filippetti e Mauro Muratório Not.
A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

Fábio da Silva Abrate
Secretário

