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COMUNICADO AO MERCADO
A B2W – Companhia Digital (“B2W” ou “Companhia”) comunica que adquiriu a totalidade das
ações do SuperNow Portal e Serviços de Internet Ltda. (“Supermercado Now”), uma plataforma
inovadora de e-commerce focada na categoria de Supermercado online no Brasil. A aquisição
está em linha com a estratégia da B2W de melhor atender o cliente, oferecendo: Tudo. A toda
Hora. Em qualquer lugar.
O Supermercado Now iniciou suas atividades em 2016 como uma alternativa ao modelo
tradicional de entrega de supermercados. Por meio da plataforma, o cliente escolhe o
supermercado de preferência e pode criar um carrinho de compras totalmente personalizável.
O cliente pode também optar por retirar os itens na loja ou receber no endereço desejado em
até 2 horas ou em um horário agendado. Atualmente, o Supermercado Now conta com mais de
30 redes de supermercado parceiras. Além disso, a base de cliente possui um perfil de compra
de alta recorrência (clientes com pelo menos 1 ano na plataforma compram em média 2,3 vezes
por mês).
O modelo de negócios, de comprovado sucesso em outros países, possui grande oportunidade
de crescimento no Brasil e permitirá à B2W expandir sua presença na categoria de
Supermercado, abrindo uma nova frente de crescimento e oferecendo um sortimento ainda
mais completo para os mais de 16 milhões de clientes ativos da Companhia.
A Companhia esclarece que está finalizando suas análises acerca do enquadramento ou não da
aquisição no critério estabelecido no inciso II do artigo 256 da lei das sociedades por ações.
Esclarece também que a aquisição não se enquadra nos termos do inciso I do artigo 256 da
referida lei. A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre o
assunto.
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2020
Fábio da Silva Abrate
Diretor de Relações com Investidores
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NOTICE TO THE MARKET
B2W – Companhia Digital (“B2W” or “Company”), announces that it has acquired all the shares
of SuperNow Portal e Serviços de Internet Ltda. (“Supermercado Now”), an innovative and ecommerce platform focused on the online Grocery and Supermarket categories in Brazil. The
acquisition is in line with B2W's strategy of better serving the customer by offering: Everything.
Anytime. Anywhere.
Supermercado Now initiated operations in 2016 as an alternative to the traditional supermarket
delivery model. Through the platform, customers can select the supermarket store of their
preference and create a fully customizable shopping cart. The customer can also choose to pick
up items at the store, receive at their desired address within 2 hours, or at a prescheduled
delivery time. Currently, Supermercado Now has partnerships with more than 30 supermarket
chains. In addition, the customer base shows high purchase frequency behavior (customers with
at least 1 year on the platform buy on average 2.3 times per month).
This successful business model in other countries has a strong growth opportunity in Brazil and
will allow B2W to expand its presence in the Grocery and Supermarket categories, opening a
new growth front and offering an even more complete assortment to the Company's more than
16 million active customers.
The Company clarifies that it is finalizing its analysis on whether or not the acquisition is in
compliance with the criteria set forth in item II of article 256 of the Brazilian Corporation Law. It
also clarifies that the acquisition does not fall under the terms of item I of article 256 of the
aforementioned law. The Company will keep its shareholders and the general market informed
about the matter.
Rio de Janeiro, January 13, 2020
Fábio da Silva Abrate
Investor Relations Officer

