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FATO RELEVANTE
ATACADÃO S.A. (B3: CRFB3) (“Grupo Carrefour Brasil” ou “Companhia”),
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de
Administração, em reunião realizada em 19 de julho de 2021, indicou o Sr.
Stéphane Maquaire para o cargo de Diretor Presidente (CEO) do Grupo Carrefour
Brasil, sucedendo o Sr. Noël Prioux, com efeitos a partir de 1 de setembro de
2021 ou da data da efetiva posse do Sr. Maquaire (sujeita à concessão de visto
de trabalho pelo Ministério da Justiça), o que ocorrer por último.
Stéphane Maquaire tem 47 anos e está no Grupo Carrefour desde 2019 como
Diretor Presidente (CEO) do Grupo Carrefour Argentina, onde liderou com
sucesso um plano de transformação, com foco na centralização no cliente e
estratégia digital, levando a melhorias significativas no desempenho financeiro
da empresa, um aumento substancial na satisfação do cliente e uma
consolidação da liderança do Carrefour Argentina, com ganhos significativos de
participação de mercado e aceleração no e-commerce. O Sr. Maquaire, possui
vasta expertise internacional no segmento de varejo, tendo trabalhado como
CEO de empresas como Monoprix, Vivarte e Manor, chega ao Brasil em um
momento chave para a operação, com a conclusão da conversão das lojas Makro
e o início do planejamento de integração do Grupo BIG (transação sujeita à
aprovação CADE). Ele dará continuidade à agenda estratégica do Grupo
Carrefour Brasil, que inclui expansão da rede, aceleração de serviços digitais e
financeiros, e adaptação do negócio em função das mudanças de mercado.
“Estou honrado e muito satisfeito por ingressar no Grupo Carrefour Brasil e
participar do desenvolvimento dos nossos negócios: Atacadão, Carrefour Varejo,
Banco Carrefour e Carrefour Property. Daremos continuidade à estratégia de
negócios já implantada, com simplicidade e visão centrada no cliente, dois
valores chave para o Grupo”, afirma o Sr. Maquaire.
O Conselho de Administração agradeceu ao Sr. Noël Prioux por sua notável
trajetória no Grupo Carrefour Brasil nos últimos quatro anos. O Sr. Noël Prioux
foi um forte defensor da cultura corporativa e dos valores que trouxeram o
Grupo Carrefour Brasil à sua atual posição de liderança. Ele deu início e acelerou
o processo de digitalização, inclusive com aquisições de empresas, imprimiu um

novo impulso ao hipermercado, além de consolidar a fortaleza do formato do
Atacadão. No último ano, Noël assumiu o protagonismo na luta contra o racismo,
incentivando e influenciando os parceiros de negócios do Grupo a assumir uma
postura antirracista, assim como o Carrefour no Brasil. E ainda esteve à frente
da aquisição do Grupo BIG (transação sujeita à aprovação do CADE).
Com uma relação próxima com clientes e colaboradores, e paixão pela
excelência operacional das lojas, deixou a sua marca através de uma gestão
conciliadora e respeitosa dotada de enorme otimismo. Dentro de quatro anos,
ele transformou as operações e acelerou todas as unidades de negócios, sempre
colocando a satisfação do cliente no centro do processo de tomada de decisão.
O Sr. Prioux e o Sr. Maquaire trabalharão juntos para garantir um processo de
sucessão tranquilo. O Sr. Noël Prioux manterá sua posição como Diretor
Executivo da zona da América Latina até o final do ano como parte de um
processo de transição. Ele então assumirá novas responsabilidades no Grupo
Carrefour oportunamente.
O Conselho de Administração deseja sucesso ao novo CEO e que sua trajetória
seja ancorada pela contínua transformação dos negócios com melhores
resultados e maior geração de valor para os acionistas.

São Paulo, 20 de julho de 2021.
Atacadão S.A.
David Murciano
Diretor Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores
Grupo Carrefour Brasil
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ATACADÃO S.A. (B3: CRFB3) (“Grupo Carrefour Brasil” or “Company”), hereby
announces to its shareholders and to the market in general that the Company’s
Board of Directors approved, on July 19, 2021 the appointment of Stéphane
Maquaire as Chief Executive Officer of Grupo Carrefour Brasil, succeeding Mr. Noël
Prioux, effective as of September 1st or on the date on which Mr. Maquaire
effectively takes office (which is subject to the granting of a work visa by the
Ministry of Justice), whichever comes later.
Stéphane Maquaire, aged 47, has been with Carrefour Group since 2019 as Chief
Executive Officer (CEO) of Carrefour Argentina, where he successfully led a
transformation plan, focusing on customer-centricity and digital strategy, leading
to significant improvements in the company’s financial performance, a substantial
increase in customer satisfaction and a consolidation of Carrefour Argentina’s
leadership, with significant market share gains and acceleration in e-commerce.
Mr. Maquaire, has extensive international expertise in the retail segment, having
worked as CEO of companies like Monoprix, Vivarte and Manor, arrives in Brazil at
a key moment for the operation, with the completion of the conversion of Makro
stores and the beginning of the planning for the integration of Grupo BIG (whose
acquisition is is subject to the approval of the anti-trust authority – CADE). He will
ensure continuity of Grupo Carrefour Brasil’s strategic agenda, which includes
network expansion, the acceleration of digital & financial services and business
transformation as a result of market changes.
“I am honored and very pleased to join Grupo Carrefour Brasil and participate in
the development of our various businesses: Atacadão, Carrefour Retail, Carrefour
Bank and Carrefour Property. We will continue the strategy already in place, with
a focus on simplicity and customer-centricity, two key values for the Group,” says
Mr. Maquaire.
The Board of Directors thanked Noël Prioux for his remarkable achievements at
Grupo Carrefour Brasil over the last four years. Mr. Prioux was a strong advocate
of the corporate culture and values which led Grupo Carrefour Brasil to its current
leadership position. He started and accelerated the digitalization process, including

through the acquisition of companies, set a new pace of growth for hypermarkets,
and consolidated the strength of the Atacadão cash & carry format. Last year Mr.
Prioux took on a leadership role in the fight against racism, encouraging and
influencing Grupo Carrefour Brasil’s stakeholders to assume an anti-racist position,
aligned with what the Company is doing in Brazil. He also led the acquisition of
Grupo BIG, which remains subject to anti-trust approval.
With a close relationship with customers and employees, and a passion for in-store
operational excellence, he stamped his mark through a conciliatory and respectful
management style, combined with enormous optimism. In the space of four years,
he transformed operations and accelerated growth of all business units, always
placing customer satisfaction at the heart of the decision-making process.
Mr. Prioux and Mr. Maquaire will work together to ensure a smooth handover
process. Mr. Prioux will retain his position as Executive Director of the Latin
America zone until the end of the year as part of the transition process. He will
then take on new responsibilities within Carrefour Group.
The Board of Directors extends its wishes to the new CEO success for a successful
journey, anchored by the continuous transformation of the business with better
results and greater value creation for shareholders.

São Paulo, July 20, 2021.
Atacadão S.A.
David Murciano
Chief Financial and Investor Relations Officer
Grupo Carrefour Brasil
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