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FATO RELEVANTE
A Companhia Brasileira de Distribuição (“GPA”), nos termos da Lei nº 6.404/1976 e da Resolução
CVM nº 44/2021, em complemento ao Fato Relevante divulgado em 1º de junho, comunica aos
seus acionistas e ao mercado em geral que foi concluído o programa de recompra de ações da
Almacenes Éxito S.A. (“Éxito”), sociedade de capital aberto com sede na Colômbia da qual o GPA
é acionista controlador.
Considerando as taxas de câmbio aplicadas para conversão ao real dos valores pagos em pesos
colombianos pelas ações de Éxito vendidas por GPA no âmbito do programa de recompra, GPA
recebeu o valor total de R$ 398,1 milhões pela venda de 3,40% de sua participação.
Após a efetivação da recompra, o GPA passou a deter 96,52% do capital social de Éxito, sendo
91,52% diretamente pelo GPA e 5,00% por sua subsidiária GPA2 Empreendimentos e
Participações Ltda.
O departamento de Relações com Investidores do GPA permanece à disposição dos seus acionistas
e do mercado em geral para quaisquer esclarecimentos.
São Paulo, 22 de junho de 2022.

Guillaume Marie Didier Gras
Vice-Presidente de Finanças e Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
Companhia Brasileira de Distribuição (“GPA”), in consonance with Brazilian Law No. 6,404/1976
and with Brazilian Exchange Commissions (CVM) Resolution No. 44/2021, complementing the
Material Fact disclosed by GPA on June 1st, hereby informs its shareholders and the market in
general that it was concluded the share buyback plan of Almacenes Éxito S.A. (“Éxito”), a publicly
traded company headquartered in Colombia, in which GPA is the controlling shareholder.
Considering the exchange rates applicable to convert to Real the value paid in Colombian Pesos
for Éxito’s shares sold by GPA under the buyback program, GPA received the total value of
R$ 398.1 million for the sale of 3.40% of its share interest in Éxito.
After the conclusion of the buyback, GPA became holder of 96.52% of Éxito’s total capital equity,
being 91.52% directly held by GPA and 5.00% held by its subsidiary company GPA2
Empreendimentos e Participações Ltda.
The Investors Relations’ Department of GPA remain at the disposal of its shareholders and the
market in general for any clarification.
São Paulo, June 22, 2022.

Guillaume Marie Didier Gras
Vice-President of Finance and Investors Relations Officer

