B2W – Companhia Digital
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 00.776.574/0006-60
NIRE 33.3.0029074-5
Ata da Reunião do Conselho de Administração da B2W – Companhia Digital (“Companhia”),
realizada em 18 de novembro de 2020.
1.
Data, hora e local: às 15:30 horas do dia 18 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: Em sequência à reunião realizada no dia 16 de novembro de 2020, que
deliberou sobre a emissão pela B2W Digital Lux S.à.r.l., subsidiária da Companhia com sede em
Luxemburgo (“B2W Lux”), de títulos representativos de dívida (“Bonds”), e tendo em vista a
demanda apurada durante o processo de coleta de intenções de investimento e as condições de
mercado apresentadas no processo de precificação, alinhados com a estratégia da Companhia,
os membros do Conselho de Administração presentes decidiram, por unanimidade de votos e
sem ressalvas, aprovar o aumento no volume da emissão dos Bonds no montante de
US$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de dólares norte-americanos), passando, assim,
o valor da emissão para US$500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares norte-americanos),
com uma remuneração de 4,375% ao ano, mantido o prazo de 10 anos e todas as demais
condições da emissão. Autoriza, ainda, a diretoria da Companhia e da B2W Lux a tomar todas as
providências e praticar quaisquer atos relacionados aos Bonds, incluindo a celebração de hedge
total (principal e juros) para o mesmo período.
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
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Board of Directors Minute of Meeting of B2W – Companhia Digital held on 18 November, 2020
1. Date, Time and Venue: On November 18, 2020 at 3:30 p.m., the members of the Board of
Directors of B2W – Companhia Digital (“Company”) convened, pursuant to paragraph 5 of article
13 of the Company’s Bylaws, by teleconference.
2. Call and Presence: The call of the meeting was waived considering the presence of all
members of the Board of Directors.
3. Board: President: Mrs. Anna Christina Ramos Saicali; Secretary: Mr. Fábio da Silva Abrate.
4. Resolutions: Following the meeting held on November 16, 2020, which approved the issuance
by B2W Digital Lux S.à.rl, a subsidiary of the Company based in Luxembourg (“B2W Lux”), of debt
securities (“Bonds”), and in view of the demand identified during the bookbuilding process and
market conditions throughout this process, in line with the Company's strategy, the members
of the Board of Directors present approved, by unanimous vote and without qualification,
approve an increase in the volume of in the aggregate principal amount of Bonds to be issued
by US$ 150,000,000.00 (one hundred and fifty million US dollars), thus increasing the aggregate
amount of Bonds to be issued to US$ 500,000,000.00 (five hundred million US dollars), bearing
interest at the rate of 4.375% per year, maintaining a term of 10 years and all other conditions
of the issuance. The Board of Directors also authorizes the executive board of the Company and
B2W Lux to take all measures and to perform any acts related to the Bonds, including the
execution of a total hedge (principal and interest) for the term of the Bonds.
5. Conclusion: There being no further business to be discussed and no additional matters raised
by those present, the meeting was adjourned and the present Minutes were drawn up, read,
found to be in compliance, and signed by the Directors present: 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.
This is a faithful copy of the original drawn up in the Company's proper book.
Fábio da Silva Abrate
Secretary

