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COMUNICADO AO MERCADO

B2W – COMPANHIA DIGITAL (“BTOW3”), em atendimento ao art. 12, da Instrução
CVM n. 358/02, informa que recebeu, na presente data, a correspondência anexa.
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Ref.: Declaração para fins do Art. 12 da Instrução CVM nº 358/02

Em cumprimento ao disposto no art. 12 da Instrução CVM nº 358/02, LOJAS
AMERICANAS S.A. (“LA A”), companhia aberta com sede na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sacadura Cabral, 102, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 33.014.556/0001-96, vem, pela presente, declarar que subscreveu ações de
emissão da B2W – Companhia Digita (“B2W”), no âm ito do aumento de capital
aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de maio de 2016
(“Aumento de Capita ”). Com as subscrições, realizadas nos períodos para exercício do
direito de preferência e do primeiro rateio de sobras, a participação de LASA em B2W
passou de 143.093.979 ações para 211.468.671 ações, correspondentes a 62,27% do
capital social (consideradas, no cálculo, todas as novas ações emitidas em decorrência
do Aumento de Capital).
A referida participação representa investimento de longo prazo e LASA não possui
quantidade visada predeterminada para seus investimentos em B2W. A LASA,
conforme já divulgado, subscreverá até a totalidade do eventual saldo de ações não
subscritas no Aumento de Capital, de modo que sua participação poderá aumentar
dependendo do resultado da subscrição no âmbito do segundo rateio e também caso haja
sobras remanescentes.
A LASA é acionista controladora da B2W, signatária do Termo de Voto e Assunção de
Obrigações celebrado e arquivado na sede da B2W em 13 de dezembro de 2006, que
regula, dentre outras matérias, o exercício do direito de voto e a compra e venda de
valores mobiliários de emissão da B2W. A subscrição de ações a que se refere este
comunicado não altera a composição do controle ou a estrutura administrativa da B2W.
A LASA não é titular de instrumentos financeiros derivativos nem de outros valores
mobiliários referenciados em ações de emissão da B2W.
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,
Murilo dos Santos Corrêa
Diretor de Relações com Investidores
LOJAS AMERICANAS S.A.

