B2W – COMPANHIA DIGITAL
CNPJ/ME nº 00.776.574/0006-60
NIRE 3330029074-5

AVISO AOS ACIONISTAS
B2W – Companhia Digital (“Companhia”), em consonância com as orientações
constantes do Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº01/2021 e na forma do disposto no art. 6º, II,
da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 481, de 17 dezembro de 2009
(“ICVM 481”), informa aos Senhores Acionistas que recebeu pedidos de indicações de
candidatos para compor o Conselho Fiscal da Companhia, se instalado, conforme vier a
ser deliberado na Assembleia Geral Ordinária convocada para o dia 30 de abril de 2021,
às 10 horas, no auditório da Companhia localizado na Rua Coelho e Castro nº 38, Saúde,
cidade e estado do Rio de Janeiro, CEP. 20.081-060. Deste modo, a Companhia vem
apresentar lista atualizada dos candidatos indicados pelos acionistas minoritários.
(i)
Dos acionistas minoritários titulares de ações ordinárias FP XP TOTAL RETURN
FIA, XP INVESTOR 30 MASTER FIA, XP INVESTOR FIA, XP LONG BIASED FIM, XP
LONG SHORT MASTER FIM, XP AÇÕES 30 MASTER FIA, XP MACRO FIM, XP
MACRO PLUS FIM, XP LONG BIASED ADVISORY, XP SEGUROS PREVIDÊNCIA
MASTER FIM IQ, os seguintes candidatos ao Conselho Fiscal:
Peter Edward Cortes Marsden Wilson, brasileiro, administrador de empresas, inscrito
no CPF/ME sob o nº 168.126.648-20 e seu respectivo suplente, Marcio Villas Boas Passos,
brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/ME sob o nº 168.126.648-20.
(ii)
Do acionista minoritário titular de ações ordinárias TEMPO CAPITAL PRINCIPAL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, os seguintes candidatos ao Conselho Fiscal:
Raphael Manhães Martins, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 147.187, e no CPF/ME
sob o nº 096.652.607-56, e, como seu respectivo suplente, Marco Antônio de Almeida
Lima, inscrito na OAB/RJ sob o nº 209.969, inscrito no CPF/ME sob o nº 142.509.197-06.
As informações e os currículos relativos aos candidatos indicados constam do Anexo I
ao presente aviso.
Mais informações podem ser obtidas junto ao Departamento de Relações com
Investidores, por meio do telefone (21) 2206-6000 ou do e-mail ri@b2wdigital.com.
Rio de Janeiro, 28 de abril de 2021
B2W Companhia Digital
Fabio da Silva Abrate
Diretor de Relações com Investidores

ANEXO I
12.5 Informações a respeito dos candidatos ao Conselho de Administração e Conselho Fiscal indicados pelos acionistas minoritários da Companhia
na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 30 de abril de 2021.
NOME

DATA DE
NASCIMENTO

CARGO ELETIVO OCUPADO

DATA DA ELEIÇÃO

PRAZO DO MANDATO

CPF

PROFISSÃO

NÚMERO DE MANDATOS
CONSECUTIVOS

DATA DE POSSE

FOI ELEITO PELO
CONTROLADOR

Peter Edward Cortes
Marsden Wilson

05/02/1972

Conselho Fiscal (efetivo) proposto
minoritários titulares de ações
ordinárias

Abril 2021

AGO 2022

168.126.648-20

Administrador de
Empresas

9

Abril 2021

Não

Márcio Villas Boas
Passos

12/02/1971

Conselho Fiscal (suplente) proposto
por minoritários titulares de ações
ordinárias

Abril 2021

AGO 2022

122.917.168-16

Economista

0

Abril 2021

Não

Raphael Manhães
Martins

Conselho Fiscal (efetivo) proposto
por minoritários titulares de ações
ordinárias

Abril 2021

08/02/1983

096.952.607-56

Advogado

0

Abril 2021

Não

Marco Antônio de
Almeida Lima

03/12/1992

Conselho Fiscal (suplente) proposto
por minoritários titulares de ações
ordinárias

Abril 2021

AGO 2022

137.295.488-08

Advogado

0

Abril 2021

Não

OUTROS CARGOS / FUNÇÕES
NA COMPANHIA
É MEMBRO INDEPENDENTE

Não

Sim

Não
Sim
Não

AGO 2022

Sim
Não

Sim

Nome

CPF

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
Peter Edward Cortes Marsden Wilson

168.126.648-20

Experiência profissional: Atualmente é Conselheiro Fiscal titular da B2W – Companhia Digital e Guararapes S.A. É gestor certificado pela CVM e sócio
da consultoria financeira Managrow Consultoria Estratégica em finanças. Pela Managrow já realizou transações de M&A em um valor acima de 500 Milhões
de Reais com operações no Brasil e EUA. É sócio fundador da AICA Network, rede de 40 escritórios focados em M&A e Finanças Corporativas distribuídos
por vários países. Foi Controller América Latina do BNP Paribas em Nova York para a divisão de banco de investimentos e consultor da A.T. Kearney
Management Consulting. Foi Conselheiro Fiscal da Vivo, Banco PINE e Trisul, Bradespar e Gafisa, Banco Mercantil do Brasil S.A, Confab, Renova e
MINUPAR S.A. É professor convidado da FGV nos cursos para CEOs e programas executivos internacionais.
Declaração de Eventual Condenações: O Sr. Peter Edward Cortes Marsden Wilson declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve
sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade
profissional ou comercial.
Critérios de Independência: Sim, segundo critérios definidos na ICVM nº 586/17 e na legislação aplicável.
Declaração se é pessoa exposta politicamente: Não
Nome

CPF

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
Marcio Villas Boas Passos

122.917.168-16

Experiência profissional: é membro suplente do Conselho Fiscal da B2W – Companhia Digital, graduado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica
(PUC/RJ), com MBA em Finanças pela Duke University nos Estados Unidos e cursos executivos na Harvard University e na Fundação Dom Cabral.
Atualmente trabalha na gestora de fundos Invest Tech Participações e Investimentos Ltda como Diretor Executivo É membro independente do conselho da
CI&T Software e da Aker Security Solutions e representante do investidor nos conselhos da Brasil CT, Acessocard e Sky One; membro dos comitês
financeiros da Aker, Brasil CT e Acessocard. É também membro do comitê de RH da Brasil CT. Fundou a Thalassa Capital empresa de consultoria estratégica
e financeira, focada na melhoria dos resultados operacionais e financeiras das empresas, no posicionamento estratégico de longo prazo e na melhoria e/ou
implementação e de estruturas de governança corporativa, também foi sócio da Gávea Investimentos. .
Declaração de Eventual Condenações: O Sr. Marcio Villas Boas Passos, declarou para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeita
aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação

transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional
ou comercial.
Critérios de Independência: Sim, segundo critérios definidos na ICVM nº 586/17 e na legislação aplicável.
Declaração se é pessoa exposta politicamente: Não

Nome

CPF

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
Raphael Manhães Martins

096.952.607-56

Experiência profissional: Nos últimos 5 anos atuou como (i) Membro do Conselho Fiscal da Vale S.A.; (ii) Membro do Conselho Fiscal da Oi S.A.;(iii) sócio
do escritório Faoro Advogados; (iv) membro do Conselho Fiscal da Light (até 2020); (v) membro do Conselho Fiscal da Fibria Celulose (até 2017). .Informou
ainda ter sido professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2010 e na Universidade Estadual do Rio de Janeiro entre os anos de 2007 e 2009.
Declaração de Eventual Condenações: O Sr. Raphael Manhães Martins declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos
efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional
ou comercial.
Critérios de Independência: Sim, segundo critérios definidos na ICVM nº 586/17 e na legislação aplicável.
Declaração se é pessoa exposta politicamente: Não
Marco Antônio de Almeida Lima

137.295.488-08

Experiência profissional: Nos últimos 5 anos (i) advogado do escritório Faoro e Fucci. Informou ainda ser inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, seções
do Rio de Janeiro e de São Paulo.
Declaração de Eventual Condenações: O Sr. Marco Antônio de Almeida Lima declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeita
aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional
ou comercial.

Critérios de Independência: Sim, segundo critérios definidos na ICVM nº 586/17 e na legislação aplicável.
Declaração se é pessoa exposta politicamente: Não

12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar,
em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a
posse no cargo.

Conselho Fiscal

% de participação do
membro
nas reuniões realizadas após a
posse

Peter Edward Cortes Marsden
Wilson
Marcio Villas Boas Passos

100%
Suplente - Não aplicável

12.7 Informações mencionadas no item 12.5. em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro
e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas sejam estatutários.

Não aplicável.

12.8 Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro
e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas
reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo.

Não aplicável.

12.9 Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:

a. administradores do emissor
Não há relação.

b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor
Não há relação.

c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor
Não há relação.

d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor
Não há relação.

12.10 Informar em relação a cada um dos candidatos sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos
exercícios sociais, entre administradores do emissor e:

a) Sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia:
Não há.

b) Controlador direto ou indireto da Companhia:
Não há.

c) Caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou controladoras, ou controladas de alguma
dessas pessoas:
Não há.

