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FATO RELEVANTE
ATACADÃO S.A. (B3: CRFB3) (“Grupo Carrefour Brasil” ou “Companhia”), em observância ao
disposto no art. 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 e à Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários nº 358/2002, e, ainda, em complemento ao Fato Relevante divulgado em 09 de junho
de 2021, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que concluiu, nesta data, a
celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (“Termo” ou “TAC”) junto ao Ministério Público
Federal, Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Ministério Público do Trabalho,
Defensoria Pública da União e Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, além de
determinadas organizações não governamentais, em relação ao evento ocorrido na loja Carrefour
localizada no bairro de Passo D’ Areia, em Porto Alegre/RS, em 19 de novembro de 2020.
Através deste Termo, o Grupo Carrefour Brasil reafirma seu compromisso irrevogável a lutar
contra o racismo e a atuar como um agente de transformação da sociedade. O Termo, com
vigência de três anos, ratifica os diversos compromissos já assumidos publicamente e reforçados
pelo Grupo Carrefour Brasil desde então e amplia até o montante total de R$ 115 milhões o fundo
criado em novembro de 2020 para promover a inclusão racial e o combate ao racismo (montante
já provisionado 85% no balanço da Companhia). O valor acordado no TAC será destinado,
principalmente, a bolsas de estudo, campanhas educacionais, projetos sociais e qualificação
profissional para negros e negras. O cumprimento das iniciativas definidas será verificado por
uma auditoria externa.
O Termo extingue os processos coletivos em andamento relacionados ao caso e se soma aos
vários acordos já assinados com os membros da família do Sr. João Alberto Silveira Freitas,
demonstrando a diligência e proatividade do Grupo Carrefour Brasil após o incidente de Porto
Alegre.
Os compromissos assumidos pelo Grupo Carrefour Brasil no combate ao racismo e o andamento
das iniciativas estão disponíveis no site: naovamosesquecer.com.br.

São Paulo, 11 de junho 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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MATERIAL FACT
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 (“CVM”), further to the Material Fact disclosed on June 9,
2021, hereby announces to its shareholders and to the market in general that, on the date hereof,
the Company has signed a Conduct Adjustment Agreement (“Agreement” or “TAC”) with the
Federal Prosecutor's Office, the Prosecutor's Office of the State of Rio Grande do Sul, the Labor
Prosecutor’s Office, the

Federal Public Defender and the Public Defender of the State of Rio

Grande do Sul, as well as certain non-governmental organizations, in relation to the event that
occurred at the Carrefour store located in the neighborhood of Passo D' Areia, in Porto Alegre/RS,
on November 19, 2020.
Through this Agreement, Grupo Carrefour Brasil reaffirms its irrevocable commitment to fight
against racism and act as a transformation agent of society. The Agreement, valid for three years,
ratifies the various commitments already publicly made by Grupo Carrefour Brasil and further
reinforced since then, and raises to a total amount of R$ 115 million (85% of which has already
provisioned in the Company's balance sheet) the fund created in November 2020 to promote
racial inclusion and combat racism. The amount agreed upon in the TAC will mainly be allocated
to scholarships, educational campaigns, social projects and professional qualification for black
men and women. Compliance with the defined initiatives will be verified by an external audit.
The Agreement extinguishes the collective procedures underway related to the case and adds to
the various agreements already signed with members of Mr. João Alberto Silveira Freitas' family,
demonstrating Grupo Carrefour Brasil’s diligence and proactivity after the incident in Porto Alegre.
The commitments assumed by the Grupo Carrefour Brasil in the fight against racism and the
progress achieved on the initiatives are available on the website: naovamosesquecer.com.br.

São Paulo, June 11, 2021
Atacadão S.A.
Sébastien Durchon
Chief Financial Executive Officer and Investor Relations Officer

