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FATO RELEVANTE
Atacadão S.A. (B3: CRFB3) (“Grupo Carrefour Brasil” ou “Companhia”) em
cumprimento com o disposto no art. 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76
(“Lei das S.A.”), e a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº
358/2002 (“Instrução CVM 358”), informa aos seus acionistas e ao mercado
em geral que o Conselho de Administração da Companhia, em reunião
realizada no dia 12 de fevereiro de 2021, recomendou, para deliberação na
assembleia geral ordinária a realizar-se em 13 de Abril 2021 (“AGO”), como
parte da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 2020,
o pagamento de dividendos complementares aos acionistas da Companhia,
no montante total de R$759 milhões.
Com a aprovação da proposta de pagamento dos dividendos complementares
pela AGO, somados os juros sob capital próprio no valor de R$ 482 milhões
distribuídos aos acionistas da Companhia em 25 de setembro e 23 de
novembro de 2020, a Companhia terá distribuído aos seus acionistas um
valor total de R$1.241 milhões (ou R$ 0,62 por ação), o equivalente a 45%
(quarenta e cinco por cento) do lucro líquido ajustado do exercício de 2020.
A data em que as ações da Companhia passarão a ser negociadas “ex-direito”
aos dividendos complementares será informada oportunamente.
A Companhia ressalta, ainda, que a partir do presente exercício social,
estabelecerá como prática a distribuição anual de proventos correspondentes
a, no mínimo, 45% do lucro líquido ajustado apurado em cada exercício
social, observado o disposto na legislação aplicável e documentos societários
da Companhia, o que reforça o compromisso de geração de valor do Grupo
Carrefour Brasil para com os seus acionistas e o mercado em geral.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2021.
Atacadão S.A.
Sébastien Durchon
Diretor Vice-Presidente de Finanças e Diretor de Relações com Investidores
- Grupo Carrefour Brasil
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Atacadão S.A. (B3: CRFB3) (“Grupo Carrefour Brasil” or “Company”) in compliance
with the provisions of article 157, paragraph 4 of Law No. 6,404/76 and of Ruling
No. 358/2002, issued by the Brazilian Securities Commission, hereby announces to
its shareholders and to the market in general that the Board of Directors of the
Company, at the meeting held on February 12, 2021, recommended the payment
of an amount of R$759 million as complementary dividends to shareholders, to be
voted at the Annual General Meeting to be held on April 13, 2021 ("AGM"), as part
of the allocation of the net income of the fiscal year ended in 2020.
With the approval of the proposal of payment of complementary dividends by the
AGM, added to the interest on capital of R$482 million distributed to the Company's
shareholders on September 25 and November 23, 2020, the Company will have
distributed to its shareholders a total amount of R$1,241 million (or R$ 0.62 per
share), equivalent to 45% (forty-five percent) of the adjusted net income for the
year 2020. The date on which the Company's shares will be traded “ex-rights” to
complementary dividends will be informed in due course.
The Company also emphasizes that from this fiscal year on, it will establish as a
practice the annual distribution of earnings corresponding to, at least, 45% of the
adjusted net income determined in each fiscal year, observing the provisions of the
applicable legislation and corporate documents of the Company, reinforcing
Carrefour Brasil Group's commitment to generating value to its shareholders and
the market in general.
São Paulo, February 17, 2021
ATACADÃO S.A.
Sébastien Durchon
Chief Financial Executive Officer and Investor Relations Officer
Grupo Carrefour Brasil

