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FATO RELEVANTE
Lojas Americanas S.A. (“Americanas”) e B2W – Companhia Digital (“B2W”, ou quando
mencionada em conjunto com Americanas, “Universo Americanas” ou “Companhias”) informam
que seus respectivos Conselhos de Administração aprovaram que se estude uma potencial
combinação operacional de seus negócios (“Transação”) com o objetivo de maximizar a
experiência do cliente em uma nova jornada de criação de valor do Universo Americanas.
Para tanto, o conselho de administração da B2W determinou a formação de comitê especial
independente, composto exclusivamente por seus três conselheiros independentes, em
cumprimento às disposições do Termo de Voto e Outras Avenças e na forma e para os fins do
Parecer de Orientação nº 35/08.
O comitê independente de B2W, apoiado pelos assessores que vier a contratar, conforme a sua
conveniência, negociará com a administração da Americanas a estrutura e demais termos e
condições da Transação, e submeterá suas recomendações ao conselho de administração da
B2W. Uma vez encerradas as negociações, as Companhias divulgarão novo fato relevante ao
mercado.
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MATERIAL FACT
Lojas Americanas S.A. (“Americanas”) and B2W - Companhia Digital (“B2W”, or, together with
Americanas, “Universo Americanas” or “Companies”) inform that their respective Boards of
Directors approved the analysis of a potential operational combination of their businesses
(“Transaction”) with the objective of maximizing the customer experience in a new journey of
value creation in the Universo Americanas.
B2W’s board of directors has therefore determined that a special independent committee,
formed exclusively by the three independent board members of B2W, be formed, in compliance
with B2W’s “Termo de Voto e Outras Avenças” and in the form and for the purposes of CVM’s
Opinion No. 35/08.
B2W’s independent committee, supported by the advisors it hires, as it sees fit, will negotiate
with the management of Americanas the structure and the other terms and conditions of the
Transaction, and submit its recommendations to the board of directors of B2W. Once the
negotiations are closed, the Companies will publish a new material fact to the market.
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