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FATO RELEVANTE CONJUNTO
A Companhia Brasileira de Distribuição (“GPA”) e sua subsidiária integral Sendas
Distribuidora S.A. (“Sendas”), nos termos do artigo 157 da Lei n.º 6.404/1976 e da Instrução
CVM 358/2002, comunicam aos seus acionistas e ao mercado em geral, em continuação às
divulgações feitas previamente por cada uma das companhias, que nas assembleias gerais
extraordinárias do GPA e da Sendas realizadas nesta data, os acionistas de cada uma das
companhias aprovaram a proposta de reorganização societária que compreende: (i) a cisão
parcial da Sendas, com a segregação da participação de Sendas em Almacenes Éxito S.A.
(“Éxito”) e a transferência de certos ativos operacionais, com a incorporação do acervo cindido
pelo GPA (“Cisão Sendas”); e (ii) a cisão parcial do GPA, com a segregação da totalidade da
participação acionária que o GPA detém em Sendas, com a entrega das ações de emissão de
Sendas de propriedade do GPA diretamente aos acionistas do GPA, na razão de uma ação de
emissão de Sendas para cada uma ação de emissão de GPA (“Cisão CBD”).
A Assembleia Geral Extraordinária do GPA contou com a participação de acionistas
representando 64,40% do capital social votante, tendo a Cisão Sendas e a Cisão CBD sido
aprovadas por 99,99% dos acionistas que participaram na assembleia geral extraordinária.
Conforme informado anteriormente ao mercado, a Sendas, que obteve o registro de
companhia aberta categoria “A” perante a CVM em 11 de dezembro de 2020, apresentou
pedido de listagem de suas ações no Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e irá
apresentar um pedido para que seus American Depositary Securities (“ADSs”) sejam listados
na New York Stock Exchange (em conjunto, as “Listagens”).
A distribuição das ações e ADSs de Sendas aos acionistas e detentores de ADSs do
GPA em decorrência da Cisão CBD ocorrerá após a aprovação das Listagens, conforme data
de corte e procedimentos a serem acordados com a B3 e com a New York Stock Exchange.
GPA e Sendas esperam que a referida distribuição ocorra antes do final do primeiro trimestre
de 2021.
As ações e ADSs do GPA continuarão a ser negociadas com direito ao recebimento das
ações de Sendas até a data de corte, a ser futuramente informada aos acionistas e ao mercado
em geral.

Ainda, na assembleia geral extraordinária de Sendas, foram eleitos os Srs. Christophe
José Hidalgo, Philippe Alarcon, David Lubek, Josseline Marie-José Bernadette De Clausade,
José Flavio Ferreira Ramos (independente) e Geraldo Luciano Mattos Júnior (independente)
para, juntamente com os Srs. Jean-Charles Henri Naouri, Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira
e Luiz Nelson Guedes de Carvalho (independente), comporem o Conselho de Administração
de Sendas.

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

Christophe José Hidalgo
Diretor Presidente Interino, Vice-Presidente
de Finanças
e de Relações com Investidores da
Companhia Brasileira de Distribuição

Daniela Sabbag Papa
Diretora Administrativa Financeira e de
Relações com Investidores da Sendas
Distribuidora S.A.

Aviso sobre informações prospectivas:
Esse fato relevante inclui declarações prospectivas de acordo com o significado contido na Seção 27A
do U.S. Securities Act, de 1933, conforme alterado, e na Seção 21E do U.S. Securities Exchange Act de
1934, conforme alterado, que reflete as expectativas atuais dos diretores de GPA e Sendas. Essas
declarações não são fatos históricos e são baseadas na visão atual da administração de ambas as
companhias sobre e estimativas das circunstâncias econômicas futuras, condições da indústria,
performance das companhias e resultados financeiros, os quais envolvem riscos conhecidos e
desconhecidos, incertezas, suposições e outros importantes fatores, muitos dos quais estão além do
controle das companhias e qualquer deles poderá fazer com que a condição financeira atual e os
resultados das operações difiram substancialmente daqueles estabelecidos nas declarações prospectivas
das companhias. Investidores são alertados para que não se baseiem indevidamente em declarações
prospectivas. GPA e Sendas não assumem obrigação e expressamente renunciam a qualquer obrigação
de atualizar ou revisar qualquer declaração prospectiva.
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JOINT MATERIAL FACT
Companhia Brasileira de Distribuição (“GPA”) and its wholly-owned
subsidiary Sendas Distribuidora S.A. (“Sendas”), pursuant to article 157 of Law No.
6,404/76 and Instruction No. 358/02, as amended, of the Brazilian Securities and
Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários) (“CVM”) inform their
shareholders and the market in general, in continuity to the material facts previously
disclosed by each of the companies, that, at the general shareholders’ meetings of GPA
and Sendas held on this date, the shareholders of each of GPA and Sendas approved a
corporate reorganization proposal consisting of (i) Sendas’ partial spin-off, in order to
segregate the participation of Sendas in Almacenes Éxito SA, and the transfer of certain
operating assets, with the incorporation of the spun-off portion into GPA (the “Sendas
Spin-off”); and (ii) GPA’s partial spin-off, in order to segregate the total shareholding
interest that GPA holds in Sendas, with the delivery of the common shares issued by
Sendas owned by GPA directly to GPA’s shareholders, at a ratio of one common share
of Sendas for each common share issued by GPA (the “CBD Spin-off”).
The General Shareholders Meeting of GPA had the participation of shareholders
representing 64.40% of the voting capital stock, with the Sendas Spin-off and the CBD
Spin-off being approved by 99.99% of the shareholders who participated in the general
shareholders meeting.
As previously disclosed to the market, Sendas, which obtained its registration
from the CVM as a category “A” publicly-held company on December 11, 2020, has
applied to list its common shares on the Novo Mercado segment of the B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão and will apply to have American Depositary Shares (“ADSs”) representing
its common shares, listed on the New York Stock Exchange (collectively, the “Listings”).
The distribution of the common shares and ADSs of Sendas to the shareholders
and holders of ADSs of GPA as a result of the CBD Spin-off will occur after the Listings
have been approved, based on a cut-off date and in accordance with procedures to be
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agreed with B3 and the New York Stock Exchange disclosed in due course. GPA and
Sendas expect the distribution to occur before the end of the first quarter of 2021.
The common shares and ADSs of GPA will continue to trade with the right to
receive common shares of Sendas through the cut-off date, which will be disclosed to the
market in due course.
In addition, at the shareholders meeting of Sendas, Messrs. Christophe José
Hidalgo, Philippe Alarcon, David Lubek, Josseline Marie-José Bernadette De Clausade,
José Flavio Ferreira Ramos (independent) and Geraldo Luciano Mattos Júnior
(independent) were elected to, jointly with Messrs. Jean-Charles Henri Naouri, Ronaldo
Iabrudi dos Santos Pereira and Luiz Nelson Guedes de Carvalho (independent), compose
the Board of Directors of Sendas.

São Paulo, December 31, 2020

Christophe José Hidalgo
Interim Chief Executive Officer, Chief
Financial and Investor Relations Officer
of Companhia Brasileira de Distribuição

Daniela Sabbag Papa
Chief Administrative, Financial and
Investor Relations Officer of Sendas
Distribuidora S.A.

Special Notice Regarding Forward-Looking Statements:
This document includes forward-looking statements within the meaning of Section 27A of the
U.S. Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the U.S. Securities Exchange Act of
1934, as amended, that reflect the current expectations of the officers of GPA and Sendas. These
statements are statements that are not historical facts, and are based on management's current view
and estimates of future economic circumstances, industry conditions, company performance and
financial results, which involve a number of known and unknown risks, uncertainties,
assumptions and other important factors, many of which are beyond the control of GPA or Sendas
and any of which could cause actual financial condition and results of operations to differ
materially from those set out in the forward-looking statements of GPA and Sendas. You are
cautioned not to put undue reliance on such forward-looking statements. GPA and Sendas
undertake no obligation, and expressly disclaim any obligation, to update or revise any forwardlooking statements.
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