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Companhia Aberta
FATO RELEVANTE

A VIA VAREJO S.A. (“Companhia”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 03.01.2002, da Instrução da CVM nº 480, de 18.11.2009 (“Instrução CVM 480”), e
da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, e em continuidade ao comunicado ao mercado divulgado em 15/07/2021
(“Comunicado ao Mercado”), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral o que segue.
Conforme divulgado no Comunicado ao Mercado, foi publicado no Diário Oficial da União em 15/07/2021 o despacho de aprovação final do Banco Central do Brasil do processo de licença de funcionamento da instituição
financeira BNQI Sociedade de Crédito Direto S.A (“BNQI SCD”). A licença para atuação como Sociedade de
Crédito Direto possibilitará que o BNQI SCD realize, além do tradicional crediário, operações de empréstimos e
financiamentos a clientes e parceiros por meio de plataforma eletrônica utilizando recursos próprios, alavancando
a fidelização de parceiros “marketplace” da Companhia e resultando em uma maior inclusão financeira e acesso
a crédito a milhares de brasileiros.
Nesse sentido, a Companhia gostaria de compartilhar algumas informações sobre o assunto:

- A Companhia possui limites pré aprovados para clientes, estimados em, aproximadamente: (i) R$ 16 bilhões
para crédito pessoal e (ii) R$ 42,5 bilhões para crediário (CDC);
- Aproveitando a base de clientes pré-aprovados no crediário, a Companhia já possui uma lista de 250 mil interessados no novo produto de crédito pessoal.
- O banQi conta atualmente com 2 milhões de contas digitais.
- O Conselho de Administração da Companhia aprovou a destinação de R$300 milhões de capital próprio para
créditos pessoais por meio do banQi para 2021. A Companhia poderá buscar outras formas de financiamento para
o produto (tais como, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios).
Este Fato Relevante tem caráter meramente informativo e não deve, em nenhuma circunstância, ser interpretado
como recomendação de investimento, tampouco como uma oferta para aquisição de quaisquer valores mobiliários
de emissão da Companhia.
São Caetano do Sul, 19 de julho de 2021.
VIA VAREJO S.A.
Orivaldo Padilha
Diretor Vice-Presidente Financeiro e Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT

VIA VAREJO S.A. (“Company”), pursuant to Instruction 358 of the Brazilian Securities and Exchange Commission
(“CVM”), of January 3, 2002, CVM Instruction 480, of November 18, 2009 (“CVM Instruction 480”), and Law 6,404,
of December 15, 1976, and further to the notice to the market disclosed on July 15, 2021 (“Notice to the Market”),
hereby informs its shareholders and the market in general that:
As disclosed in the Notice to the Market, on July 15, 2021, the Federal Official Gazette (Diário Oficial da União)
published the final approval order issued by the Central Bank of Brazil relating to the licensing process for the
operation of the financial institution BNQI Sociedade de Crédito Direto S.A. (“BNQI SCD”). The license to operate
as a Direct Credit Company (Sociedade de Crédito Direto) will enable BNQI SCD to offer, in addition to the traditional installment plans, loans and financing to customers and partners through an electronic platform using its own
resources, driving loyalty among the Company’s marketplace partners and resulting in greater financial inclusion
and access to credit to thousands of Brazilians.
The Company would like to share some information on the subject:

- The Company has pre-approved limits for customers estimated at approximately (i) R$16 billion for personal
credit and (ii) R$42.5 billion for installment plans (CDC- consumer credit);
- Using the customer base that has been pre-approved for installment plans, the Company already has a list of
250,000 customers interested in the new personal credit product.
- banQi currently has 2 million digital accounts.
- The Company’s Board of Directors: has approved the allocation of R$300 million in equity to personal credit
through banQi in 2021. The Company may seek other forms of funding for the product (such as Receivables
Investment Funds).
This Material Fact is merely informative in nature and shall under no circumstances be interpreted as an investment
recommendation or as an offer to acquire any securities issued by the Company.
São Caetano do Sul, July 19, 2021.
VIA VAREJO S.A.
Orivaldo Padilha
Vice President of Finance and Investor Relations Officer
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