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AVISO AOS ACIONISTAS
B2W – COMPANHIA DIGITAL (“Companhia”), dando continuidade às informações divulgadas no
Aviso aos Acionistas de 21 de julho de 2020 (“Aviso aos Acionistas”), vem comunicar aos
Senhores Acionistas que encerrou-se o prazo para exercício do direito de preferência na
subscrição de ações relativas ao aumento de capital aprovado em reunião do Conselho de
Administração realizada em 21 de julho de 2020 (“Aumento de Capital”).
Durante o período de exercício do direito de preferência, foram subscritas 27.614.016 (vinte e
sete milhões, seiscentas e quatorze mil e dezesseis) ações ordinárias, todas nominativas e sem
valor nominal, ao preço de emissão de R$115,00 (cento e quinze reais) por ação, totalizando o
montante de R$3.175.611.840,00 (três bilhões, cento e setenta e cinco milhões, seiscentos e
onze mil, oitocentos e quarenta reais). Considerando o número total de ações emitidas no
âmbito do Aumento de Capital, não foram subscritas, no referido prazo, 7.168.593 (sete
milhões, cento e sessenta e oito mil, quinhentas e noventa e três) ações ordinárias de emissão
da Companhia.
De acordo com o estabelecido no Aviso aos Acionistas, as referidas 7.168.593 (sete milhões,
cento e sessenta e oito mil, quinhentas e noventa e três) ações ordinárias de emissão da
Companhia poderão, portanto, ser subscritas pelos subscritores que, no boletim de subscrição
relativo ao exercício do direito de preferência, manifestaram interesse na reserva de sobras e
de sobras adicionais, da seguinte forma:
1. Preço de Emissão por Ação. R$115,00 (cento e quinze reais) por ação.
2. Forma de Integralização. À vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição.
Proporção e Prazo. 0,25974117309 novas ações para cada ação subscrita no exercício do direito
de preferência. O direito de subscrição de sobras e de sobras adicionais deverá ser exercido
entre os dias 1 de setembro e 8 de setembro de 2020 (inclusive).
O percentual para o exercício do direito de subscrição de sobras corresponde a
25,974117309% tendo sido obtido pela divisão da quantidade de ações não subscritas
pela quantidade total de ações subscritas pelos subscritores que manifestaram
interesse nas sobras durante o período de preferência, multiplicando o quociente
obtido por 100. O mesmo racional será aplicado às sobras adicionais.
3. Procedimento para Subscrição de Sobras. Para a subscrição de sobras e de sobras
adicionais, deverão ser observados os procedimentos estabelecidos pelo Itaú Unibanco
S.A., agente escriturador das ações de emissão da Companhia, e pela B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão (“B3”), a seguir resumidos.
Os titulares de direitos cujas ações constem dos registros mantidos pelo Itaú Unibanco
S.A. e que desejarem exercer seu direito de subscrição de sobras ou de sobras
adicionais, deverão dirigir-se, até 8 de setembro de 2020, a qualquer agência do Itaú
Unibanco S.A., mediante a apresentação da documentação relacionada no item 12 do
Aviso aos Acionistas.
Os titulares de direitos cujas ações estejam custodiadas na Central Depositária da B3
deverão exercer o direito de subscrição de sobras e de sobras adicionais, até 8 de

setembro de 2020, por meio de seus agentes de custódia e de acordo com as regras
estipuladas pela própria Central Depositária.
A assinatura do boletim de subscrição representará manifestação de vontade
irrevogável e irretratável do signatário de subscrever as novas ações, gerando ao
signatário a obrigação irrevogável e irretratável de integralizá-las no ato da assinatura
mediante o pagamento do preço de emissão das ações correspondentes à vista e em
moeda corrente nacional.
As sobras não subscritas serão novamente apuradas e, então, rateadas entre os
acionistas que manifestaram interesse na reserva de sobras adicionais no boletim de
subscrição.
Encerrado o prazo para subscrição das sobras e sobras adicionais, a Companhia
informará a alocação do rateio.
4. Pedidos de Esclarecimento. O Departamento de Relações com Investidores da
Companhia permanece à disposição dos acionistas para esclarecer quaisquer questões
relacionadas ao objeto deste aviso através do telefone +55 (21) 2206-6000 ou do e-mail
ri@b2wdigital.com.
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