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FATO RELEVANTE
Magazine Luiza S.A. (“Magalu”), em atendimento ao disposto no artigo 157, §4º da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e nos termos da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n° 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e
em complemento ao Fato Relevante divulgado no dia 29 de abril 2019, vem comunicar o que segue:
Conforme divulgado pela sua administração, é no interesse dos acionistas da Netshoes (Cayman) Ltd
(“Netshoes”) garantir a concretização de uma transação dentro de um prazo previsível, dadas às
pressões anteriormente divulgadas sobre o fluxo de caixa operacional e a condição financeira da
companhia.
A este respeito, a operação de aquisição pelo Magalu da totalidade das ações da Netshoes
(“Operação”) já foi objeto de análise pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, tendo sido
publicado no dia 23 de maio de 2019 decisão pela sua aprovação sem restrições. Assim, o
fechamento da Operação poderá ocorrer tão logo transcorrido em branco o prazo de trânsito em
julgado de tal decisão de aprovação e após a aprovação da Operação na assembleia de acionistas
da Netshoes convocada para a próxima quinta-feira, dia 30 de maio. Estes fatos permitiram ao
Magalu assumir o compromisso de, atendidas tais condições, concluir a Operação até 12 de junho
2019.
Adicionalmente, com o objetivo de confirmar o seu compromisso com a Operação e possibilitar a sua
conclusão de forma célere, o Magalu celebrou, neste dia 26 de maio de 2019, um aditivo ao
Agreement and Plan of Merger” que regula a Operação, através do qual eleva o preço por ação
ofertado para USD 3,00, perfazendo um preço total estimado de aproximadamente USD 93 milhões.
A celebração de tal aditivo foi aprovada pelo Conselho de Administração do Magalu em reunião
realizada nesta mesma data.
Finalmente, o Magalu reforça a sua visão de que a aquisição da Netshoes potencializará as suas
atividades e está em linha com a sua visão estratégica de diversificação de categorias, aumento da
base ativa de clientes e de aumento da frequência anual de compra destes.
O Magalu manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados sobre a conclusão
e demais informações da Operação, nos termos da legislação aplicável.
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