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FATO RELEVANTE
AQUISIÇÃO DA “ÉPOCA COSMÉTICOS”
MAGAZINE LUIZA S.A. (“Magazine Luiza” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 157,
parágrafo 4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e à Instrução CVM
358/2002, conforme alterada, vem a público informar que, em 15 de agosto de 2013, celebrou, na qualidade de
compradora, o Contrato de Compra de Quotas e Outras Avenças (“Contrato”) com os sócios (“Vendedores”) da
Campos Floridos Comércio de Cosméticos Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Francisco Sá, nº 23, sala 907, Copacabana, CEP 22080-010, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 01.239.313/0001-60 e com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 33.205.547.203 (“Campos Floridos”, também conhecida como “Época
Cosméticos”), o qual estabelece os termos e condições para a aquisição, pela Companhia, de quotas
representativas de 100% do capital social da Campos Floridos (“Operação”), pelo preço fixo de R$
13.600.000,00 (treze milhões e seiscentos mil reais), o qual será pago na data de fechamento da operação,
prevista para ocorrer em até 60 (sessenta) dias a partir da presente data, e pelo preço variável de até R$
12.000.000 (doze milhões de reais), a ser pago em duas parcelas, a saber: (i) a primeira parcela, no valor de R$
4.000.000,00 (quatro milhões de reais), será paga na data do primeiro aniversário da data de fechamento e (ii) a
segunda parcela, no valor de até R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), será paga no segundo aniversário da
data de fechamento; sendo que ambas as parcelas estão sujeitas ao cumprimento de determinadas condições
previstas no Contrato.
A Operação está sujeita aos termos do artigo 256 da Lei das S.A., sendo que a assembleia dos acionistas para
conhecer a Operação será convocada em até 10 (dez) dias contados a partir desta data. Os acionistas que
eventualmente dissentirem da deliberação assemblear que aprovar a Operação terão o direito de retirar-se da
Companhia, mediante o reembolso de suas ações, avaliadas por seu valor patrimonial, ou seja, R$ 3,303004 por
ação (com base nas demonstrações financeiras da Companhia datadas de 31 de dezembro de 2012, aprovadas
em 26 de março de 2013), respeitado o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação da ata da assembleia
geral da Companhia que venha a aprovar a ratificação da Operação, observando-se, ainda, a prerrogativa
prevista no §3º, do Artigo 137, da Lei das S.A. Poderão exercer o direito de recesso acima referido os acionistas
detentores de ações da Companhia nesta data (i.e., os negócios realizados a partir de 16 de agosto de 2013 não
serão considerados para os efeitos de referido direito de recesso).
O relatório de avaliação econômico-financeiro (Laudo de Avaliação) da Campos Floridos, elaborado pela KPMG
Corporate Finance Ltda., está disponível no website de Relações com Investidores do Magazine Luiza
(www.magazineluiza.com.br/ri) e será disponibilizado nos termos da legislação aplicável quando da convocação
da assembleia para cumprimento do artigo 256 da Lei das S.A.
A Campos Floridos é detentora do site “www.epocacosmeticos.com.br”, especializada na venda online de
produtos de beleza. A Operação reforça a estratégia de expansão e consolidação da operação de e-commerce
do Magazine Luiza em um segmento que tem margens atrativas, cresce expressivamente no Brasil e traz fluxo
de clientes para o site dado o ticket médio mais baixo e a maior taxa de recompra. Além disso, representa uma
oportunidade de aumento do número de produtos que podem ser vendidos em outros canais, como o
magazinevocê. A Época Cosméticos é parceira do Magazine Luiza há dois anos através do marketplace, o que
possibilitou que o último ganhasse expertise no mercado de cosméticos, comprovando seu potencial de
crescimento.

A empresa apresentou um crescimento de vendas de aproximadamente 60% nos últimos dois anos, totalizando
R$15,9 milhões de receita bruta em 2012 (números não auditados).
Com esse investimento, o Magazine Luiza reafirma o seu compromisso com o crescimento sustentável da
Companhia e geração de valor para os seus acionistas.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre a conclusão da Operação.

São Paulo, 15 de agosto de 2013.
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