B2W – COMPANHIA DIGITAL
COMPANHIA ABERTA
CNPJ 00.776.574/0006-60
NIRE 3330029074-5
COMUNICADO AO MERCADO
À
BM&FBOVESPA
a/c Sr. Nelson Barroso Ortega
Ref: Ofício nº 2712/2016-SAE
Prezados Senhores,
Em resposta ao Ofício nº 2712/2016-SAE (“Ofício”), abaixo transcrito, a Companhia
informa não ter conhecimento de qualquer informação não divulgada que possa
justificar a oscilação apontada.
Cabe esclarecer que foi divulgado Aviso aos Acionistas em 05.07.2016, após o
encerramento do pregão, referente ao resultado do exercício do direito de preferência
e às sobras verificadas, no âmbito do aumento de capital da Companhia aprovado em
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31.05.2016. O referido Aviso aos
Acionistas é parte integrante dos procedimentos da operação, conforme divulgado em
comunicações anteriores.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 06 de julho de 2016.
Fabio da Silva Abrate
Diretor de Relações com Investidores

05 de julho de 2016
2712/2016-SAE
Sr. Fabio da Silva Abrate
Diretor de Relações com Investidores
B2W – Companhia Digital
Ref.: Movimentação atípica de Ações
Prezado Senhor,
Tendo em vista as últimas oscilações registradas com as ações de emissão dessa empresa, o
número de negócios e quantidade negociada, conforme abaixo, vimos solicitar que seja
informado, até 06/07/2016, sem prejuízo ao disposto no § único do art. 6º da Instrução CVM nº
358/02, se há algum fato, do conhecimento de V.S.a. que possa justifica-los.
Ressaltamos a obrigação disposta no parágrafo único do art. 4º da Instrução CVM nº 358/02,
de inquirir os administradores e acionistas controladores da companhia, com o objetivo de
averiguar se estes teriam conhecimento de informações que deveriam ser divulgadas ao
mercado.

* Atualizado até ás 16h29.

No arquivo a ser enviado deve ser transcrito o teor da consulta acima formulada antes da
resposta dessa empresa.
Alertamos que esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela
CVM e BM&FBOVESPA em 13/12/2011, e que o seu não atendimento poderá sujeitar essa
companhia à eventual aplicação de multa cominatória pela Superintendência de Relações com
Empresas – SEP da CVM, respeitado o disposto na Instrução CVM nº 452/07.
Atenciosamente,

Nelson Barroso Ortega
Superintendência de Acompanhamento de Empresas
CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com o Mercado e
Intermediários
c.c.:

Esclarecemos que a resposta dessa empresa deve ser enviada exclusivamente por meio do
módulo IPE, selecionando-se a Categoria: Comunicado ao Mercado, o Tipo: Esclarecimentos
sobre consultas CVM/BM&FBOVESPA e o Assunto: Negociações atípicas de valores
mobiliários, o que resultará na transmissão simultânea para a BM&FBOVESPA e CVM.
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