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FATO RELEVANTE 

 

Companhia Brasileira de Distribuição (“GPA”) e Sendas Distribuidora S.A. (“Assaí”), nos 

termos do artigo 157 da Lei nº 6.404/1976 e da Resolução CVM nº 44/2021, comunicam aos seus 

acionistas e ao mercado em geral que foi aprovada pelo Conselho de Administração de ambas as 

Companhias, uma transação envolvendo a conversão de lojas Extra Hiper operadas pelo GPA em cash 

& carry, que passarão a ser operadas pelo Assaí (“Transação”).  

 

A Transação envolve 71 (setenta e um) pontos comerciais localizados em diversas unidades 

federativas do Brasil e foi formalizada por meio da celebração de memorando de entendimentos 

vinculante (“MoU”) para cessão, ao Assaí, das lojas operadas pelo GPA sob a bandeira Extra Hiper em 

imóveis próprios e locados de terceiros, bem como dos respectivos contratos de locação, podendo 

também envolver aquisição pelo Assaí de certos equipamentos existentes nas lojas. 

 

O MoU prevê que o preço total estimado da Transação a ser recebido por GPA é de até 

R$5.200.000.000,00 (cinco bilhões e duzentos milhões de reais) (“Preço Total”), dos quais 

R$4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais) deverão ser pagos pelo Assaí ao GPA, de forma 

parcelada, entre dezembro de 2021 e janeiro de 2024.  

 

Adicionalmente, no contexto da Transação, e sujeito à sua conclusão,  GPA celebrou outro 

memorando de entendimentos com um fundo imobiliário (”Fundo”),  com a interveniência e garantia 

do Assaí, regulando a alienação de 17 (dezessete) imóveis próprios do GPA. O preço estimado de 

venda desses imóveis é de R$1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais), e será pago 

pelo Fundo ao GPA, perfazendo o Preço Total da Transação. A garantia do Assaí consiste na obrigação 

de pagamento pelos imóveis caso o Fundo não cumpra o prazo acordado. 

 

Simultaneamente, Assaí também celebrou outro memorando de entendimentos com o Fundo 

regulando a locação, após a conclusão da Transação, dos imóveis adquiridos pelo Fundo para Assaí, 

pelo prazo de 20 (vinte) anos, renováveis por igual prazo.  

 

O Preço Total foi negociado entre as administrações de GPA e Assaí que contrataram 

assessores financeiros de primeira linha, e foi referendado por fairness opinions contratadas pela 

administração das duas Companhias. 



 

 

 

 

A Transação foi concebida sob um racional claro do ponto de vista de negócios e financeiro, 

para as duas Companhias, com potencial de significativa criação de valor para os seus respectivos 

acionistas. 

 

Para Jorge Faiçal, CEO do GPA, “a Transação representa uma oportunidade única de 

intensificar o foco e a aceleração da expansão dos negócios de maior rentabilidade da Companhia por 

meio dos segmentos premium e de proximidade, notadamente com as bandeiras Pão de Açúcar, 

Minuto e Mercado Extra, além de reforçar a posição de liderança do GPA no varejo e e-commerce 

alimentar no país. O GPA pós transação representará uma plataforma com grande potencial de 

crescimento e reduzida alavancagem. A bandeira Extra Hiper será descontinuada e as lojas não 

abarcadas pela Transação serão convertidas em formatos com maior potencial de rentabilidade.” 

 

Para Belmiro Gomes, CEO do Assaí, “a Transação permitirá uma importante aceleração da 

expansão combinada ao fortalecimento dos resultados através da conversão de lojas em pontos 

comerciais excepcionais, localizados em regiões adensadas e com baixa sobreposição com a 

plataforma atual de lojas do Assaí. Este movimento é suportado pelo comprovado modelo de sucesso 

implementado na abertura de mais de 150 lojas na última década, das quais mais de 25 lojas oriundas 

do Extra Hiper, sendo que estas apresentaram rápida maturação de vendas e resultado superior à 

média da Companhia.”  

  

Em linha com as melhores práticas de governança corporativa, tendo em vista que GPA e Assaí 

são sociedades sob controle comum do grupo Casino, a Transação foi aprovada exclusivamente com 

os votos dos conselheiros independentes de GPA e Assaí nas referidas reuniões do Conselho de 

Administração. 

 

A consumação da Transação está sujeita à celebração dos documentos definitivos, às 

aprovações necessárias e ao cumprimento de determinadas condições precedentes, entre outras, o 

consentimento prévio de eventuais terceiros. 

 

GPA e Assaí manterão o mercado e seus acionistas informados sobre quaisquer outros fatos 

relevantes relacionados a esse assunto. 

 

São Paulo, 14 de outubro de 2021. 

 

 

Guillaume Marie Didier Gras 

Vice-Presidente de Finanças e Diretor de 

Relações com Investidores da Companhia 

Brasileira de Distribuição 

Gabrielle Castelo Branco Helú 

Diretora de Relações com Investidores da 

Sendas Distribuidora S.A. 
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MATERIAL FACT 

 

Companhia Brasileira de Distribuição (“GPA”) and Sendas Distribuidora S.A. (“Assaí”), 

pursuant to Article 157 of Law No. 6,404/1976 and CVM Resolution No. 44/2021, hereby inform their 

shareholders and the market in general, that the Board of Directors of each Company approved a 

transaction involving the conversion of Extra Hiper stores operated by GPA in cash & carry stores, 

which will be operated by Assaí (“Transaction”). 

 

The Transaction involves seventy-one (71) commercial points located in several federative 

units in Brazil and was formalized through the execution of a binding memorandum of understanding 

(“MoU”) for the assignment of the stores operated by GPA under the Extra Hiper brand in properties 

owned by GPA and leased from third parties, as well as the respective lease agreements, to Assaí, and 

which may also involve the purchase of certain equipment contained in stores by Assaí. 

 

The MoU establishes that the total estimated price of the Transaction to be received by GPA 

is up to BRL5,200,000,000.00 (five billion and two hundred million reais) (“Total Price”), of which 

BRL4,000,000,000.00 (four billion reais) must be paid by Assaí to GPA, in installments, between 

December 2021 and January 2024. 

 

Additionally, in the context of the Transaction and subject to its conclusion, GPA has also 

entered into another memorandum of understanding with a real estate investment fund (“Fund”), in 

which Assaí is an intervening and guaranteeing party, regulating the sale of 17 (seventeen) properties 

owned by GPA. The estimated total sale price of these properties is BRL1,200,000,000.00 (one billion 

and two hundred million reais), which will be paid by the Fund to GPA, comprising the Total Price of 

the Transaction. Assaí’s guarantee consists in the obligation of payment for the properties in case the 

Fund does not meet the agreed deadline. 

 

Simultaneously, Assaí also entered into another memorandum of understanding with the 

Fund regulating the lease, after the conclusion of the Transaction, of the properties acquired by the 

Fund to Assaí, for a period of twenty (20) years, renewable for the same term.  

 



 

 

 

The Total Price was negotiated between the management of GPA and Assaí which hired top-

notch financial advisors and was endorsed by fairness opinion contracted by the management of both 

Companies. 

 

The Transaction was conceived under a clear rationale from a business and financial point of 

view, for both Companies, with the potential for significant value creation for their respective 

shareholders. 

 

For Jorge Faiçal, GPA’s CEO, “the Transaction represents a unique opportunity to intensify the 

focus and accelerate the expansion of the Company's most profitable businesses through the premium 

and proximity segments, notably with the Pão de Açúcar, Minuto and Mercado Extra banners, in 

addition to reinforcing GPA's leadership position in retail and food e-commerce in the country. Post-

transaction GPA will represent a platform with high growth potential and low leverage. The Extra Hiper 

banner will be discontinued and stores not covered by the Transaction will be converted into formats 

with greater potential for profitability”. 

 

For Belmiro Gomes, Assaí’s CEO, “the Transaction will permit an important acceleration of the 

expansion combined with a strengthening of results through the conversion of stores in exceptional 

commercial points, located in dense regions and with low overlap with the current Assaí store 

platform. This movement is supported by the proven successful model implemented in the opening 

of more than 150 stores in the last decade, of which more than 25 stores converted from Extra Hiper 

and which presented fast sales maturation and results above the Company's average”. 

 

In line with the best corporate governance practices, given that GPA and Assaí are jointly 

controlled companies of the Casino group, the Transaction was approved exclusively with the votes of 

the independent directors of GPA and Assaí at such meetings of the Board of Directors. 

 

The consummation of the Transaction is subject to the conclusion of the final documents, the 

necessary approvals and the fulfillment of certain precedent conditions, including the prior consent 

of any third parties. 

 

GPA and Assaí will keep the market and its shareholders informed of any other relevant facts 

related to this matter. 

 

São Paulo, October, 14, 2021. 

 

Guillaume Marie Didier Gras 

Vice-President of Finance and Investor Relations 

Officer of Companhia Brasileira de Distribuição 

Gabrielle Castelo Branco Helú 

Investor Relations Officer of Sendas 

Distribuidora S.A. 

 

 


