02 de agosto de 2017
1327/2017-SAE
Magazine Luiza S.A.
At. Sr. Roberto Bellissimo Rodrigues
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal O Estado de São Paulo, em 02/08/2017, consta, entre outras
informações, que:

1. a Magazine Luiza vai colocar sua oferta subsequente de ações (follow on) de cerca de
R$ 1 bilhão na rua;
2. a captação será principalmente primária e vai ser utilizada para elevar a liquidez na
Bolsa e ajustar as despesas financeiras da companhia.

Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 03/08/2017, com a sua confirmação
ou não, bem como outras informações consideradas importantes.
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São Paulo, 03 de agosto de 2017

À
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
Praça Antônio Prado, nº 48, 2º andar
São Paulo – SP
At.:

Sr. Nelson Barroso Ortega
Superintendência de Acompanhamento de Empresas – SAE

Ref.:

Resposta ao Ofício 1327/2017-SAE

Prezado Senhor Nelson Barroso Ortega,
Magazine Luiza S.A. (“Companhia”), vem respeitosamente à presença de V.Sa. apresentar
resposta ao Ofício 1327/2017-SAE enviado nesta data por esta D. B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão.
Em relação à notícia veiculada na presente data pelo jornal “O Estado de São Paulo”, sob o título
“Magazine Luiza se prepara para desengavetar oferta de R$1 bilhão”, acerca da possível
realização de oferta pública de distribuição de ações pela Companhia, a Companhia vem reiterar
as informações já divulgadas no Comunicado ao Mercado divulgado em 22 de junho de 2017, no
qual comunicou a suspensão dos estudos quanto à possibilidade de realização de uma oferta
pública de distribuição de ações. A Companhia manterá o mercado informado sobre quaisquer
novos fatos ou deliberações a respeito do assunto.
Diante do exposto e acreditando ter esclarecido os questionamentos apresentados no Ofício, a
Companhia se coloca à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se
façam necessários.

Atenciosamente,
Roberto Bellissimo Rodrigues
Diretor de Relações com Investidores

