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FATO RELEVANTE

B2W – COMPANHIA DIGITAL (“B2W” ou “Companhia”), tendo em vista o Fato Relevante
divulgado nesta data pela sua acionista controladora Lojas Americanas S.A. (“LASA”) referindose à destinação de recursos ora em processo de captação pela LASA, vem comunicar que os
administradores da Companhia, em conjunto com a LASA, estudam a possibilidade de realizar
um aumento de capital por subscrição privada na B2W no montante de, aproximadamente,
R$3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), pretendendo a LASA investir até esse valor, sem
prejuízo do exercício do direito de preferência pelos demais acionistas da Companhia.
Tal estudo é preliminar e, até a presente data, não há definição sobre as condições gerais,
inclusive preço por ação e data, para realização desse eventual aumento de capital, que terá por
objetivo, acelerar o crescimento, incluindo eventuais aquisições estratégicas, e otimizar a
estrutura de capital.
A B2W manterá o mercado informado sobre quaisquer novos fatos ou deliberações a respeito
do tema.

Rio de Janeiro, 06 de julho de 2020.

Fábio da Silva Abrate
Diretor de Relações com Investidores

B2W - COMPANHIA DIGITAL
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MATERIAL FACT

B2W – COMPANHIA DIGITAL (“B2W” or “Company”), in view of the Material Fact disclosed on
the date hereof by its controlling shareholder Lojas Americanas S.A. (“LASA”) referring to the
allocation of funds in the process of being raised by LASA, hereby informs that the Company’s
management, together with LASA, are studying the possibility of carrying out a capital increase
by private subscription at B2W in the amount of approximately R$ 3,000,000,000.00 (three
billion reais), with LASA intending to invest up to this amount, without prejudice to the exercise
of the preemptive rights by the other shareholders of the Company.
Such study is preliminary and, to the present date, the terms and conditions applicable to
referred capital increase have not been defined, including price per share and date, and its
purpose will be to accelerate the Company’s growth, which includes any strategic acquisitions,
and to optimize its capital structure.
B2W will keep the market informed of any new developments or decisions regarding the matters
herein discussed.

Rio de Janeiro, July 6th, 2020.

Fábio da Silva Abrate
Investor Relations Officer

