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FATO RELEVANTE
MAGAZINE LUIZA S.A. (“Companhia” ou “Magalu”), em observância ao artigo 157, parágrafo 4º, da
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e à Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem a público informar aos
seus acionistas e ao mercado que celebrou um Memorando de Entendimentos com o objetivo de
firmar uma parceria com a Marisa Lojas S.A. (“Marisa”) para um projeto de store in store, por meio do
qual o Magalu será responsável pela categoria de tecnologia em mais de 300 lojas da Marisa,
estrategicamente localizadas em todas as regiões do país.
Nesse novo modelo de negócio, um dos objetivos do Magalu será fomentar as vendas de produtos
como smartphones e acessórios; serviços digitais, como Magalu Conecta, Maga Mais e cartões de
conteúdo; além de seguros como garantia estendida e proteção contra roubo e furto ou quebra
acidental.
Com a parceria, o Magalu deverá expandir de forma significativa sua base de clientes potenciais e
seu presença geográfica. Vale ressaltar que o Magalu será responsável pela estratégia comercial,
disponibilidade de produtos, faturamento, financiamento, logística, contratação e gestão dos
colaboradores.
Adicionalmente, a opção “Retira Loja”, modalidade que possibilita a retirada de produtos comprados
no e-commerce diretamente nas mais de 1.000 lojas físicas do Magalu, também estará disponível nas
lojas da Marisa, aumentando o fluxo de clientes nas lojas. Essa modalidade estará disponível também
em regiões como Rio de Janeiro e Brasília, onde o Magalu ainda não tem presença física.
Finalmente, o projeto reforça as iniciativas do Magalu no sentido de proporcionar a melhor
experiência de compra para o cliente, dentro do conceito de plataforma digital e multicanal. O Magalu
manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados, nos termos da legislação
aplicável.
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