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AVISO AOS ACIONISTAS
B2W – COMPANHIA DIGITAL (“Companhia”), dando continuidade às informações divulgadas
nos Avisos aos Acionistas dos dias 21 de julho de 2020 e 31 de agosto de 2020, comunica a seus
acionistas que, em 8 de setembro de 2020, se encerrou o prazo para subscrição das sobras e
para solicitação de sobras adicionais no âmbito do aumento de capital aprovado na reunião do
Conselho de Administração realizada em 21 de julho de 2020 (“Aumento de Capital”).
Durante o rateio de sobras, foram subscritas 5.590.813 ações ordinárias, restando 1.577.780
sobras adicionais, que foram alocadas para todos os acionistas que solicitaram sobras adicionais,
na proporção de 0,0587898344090 novas ações para cada ação subscrita durante o direito de
preferência e o rateio de sobras, respeitado o limite de sobras adicionais solicitado por estes
acionistas.
Desta forma, ao final do exercício do direito de preferência, do rateio de sobras e da alocação
das sobras adicionais, foram subscritas 34.782.609 (trinta e quatro milhões, setecentos e oitenta
e duas mil, seiscentas e nove) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao
preço de emissão de R$115,00 (cento e quinze reais) por ação, totalizando R$4.000.000.035,00
(quatro bilhões e trinta e cinco reais), ações essas correspondentes a 100% daquelas disponíveis
para subscrição no âmbito do Aumento de Capital.
As sobras de ações e as sobras adicionais subscritas deverão, observados os procedimentos
específicos da Central Depositária de Ativos da B3 e do Itaú Unibanco S.A., instituição financeira
responsável pela prestação de serviços de escrituração das ações de emissão da Companhia, ser
integralizadas, pelos respectivos subscritores, até o dia 18 de setembro de 2020, em moeda
corrente nacional.
As ações subscritas no âmbito do Aumento de Capital serão emitidas e creditadas em nome dos
subscritores em até três dias úteis contados da data da reunião do Conselho de Administração
que homologar o Aumento do Capital, cuja ata será devidamente divulgada.
Informações adicionais sobre o Aumento de Capital poderão ser obtidas no site da CVM
(www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br), no Departamento de Relações com Investidores da
Companhia (https://ri.b2w.digital), ou por meio do endereço eletrônico (e-mail)
ri@b2wdigital.com.
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