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1ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0108889-
35.2006.8.26.0003. A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional - III Jabaquara, do 
Estado de São Paulo, Dra. Laura Mota Lima de Oliveira Macedo, na forma da lei. FAZ SABER a 
MARKKA CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ. 01.516.559/0001-31, na pessoa de seus 
sócios e também réus JOSÉ LUIZ DOS SANTOS COSTA, CPF. 080.206.395-00 e ADAUTO SIMÃO, 
CPF. 413.389.796-04, que RAYES FAGUNDES E OLIVEIRA RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, 
ajuizou-lhes uma ação Monitoria, ora em fase de Cumprimento de Sentença, que foi deferida a 
intimação por edital para pagar a quantia fixada no valor de R$ 405.626,67 (Janeiro/2016) 
devidamente atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após os 20 dias úteis supra, sob 
pena de multa de 10% sobre o valor do débito, honorários advocatícios de 10% e, a requerimento do 
credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de 
Processo Civil). Nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após os 20 
dias úteis supra para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 
nos próprios autos, sua impugnação. Será o edital publicado na forma da lei. 

Gastrading Comercializadora de Energias S.A.
CNPJ 13.984.139/0001-69

Demonstrações Financeiras Exercício fi ndo em 31 de Dezembro de 2016 - ( Em reais )
Balanço Patrimonial/ Ativo           2016           2015
Circulante 4.048.999 2.346.983
Disponibilidades 60.608 104.551
Titulos a Receber 1.600 1.286.245
Tributos a Recuperar 8.281 69
Projetos em Andamento 3.978.510 956.118
Não Circulante 3.643.241 3.691.661
Investimento 3.639.806 3.687.349
Imobilizado 2.546 3.195
Intangível 890 1.117
Total do Ativo 7.692.240 6.038.645
Passivo/ Circulante 1.762.012 3.040.523
Fornecedores 300 -
Obrigações Tributarias 10.294 11.549
Obrigações Trabalhistas 11.534 3.845
Outras Obrigações 1.739.883 3.025.129
Não Circulante 4.594.200 1.494.200
Controladora, Controladas e Coligadas 4.594.200 1.494.200
Patrimônio Líquido 1.336.028 1.503.922
Capital Social 1.804.000 1.804.000
Prejuízos Acumulados (300.078) (138.029)
Lucro/Prejuizo do Exercício (167.893) (162.050)
Total do Passivo 7.692.240 6.038.645

Alexandre Siqueira Chiofetti 
Diretor-Presidente

Kleber Ferreira da Silva 
Diretor-Vice Presidente

Hogim Athie Gebara 
Contador - CRC 1SP149730/O-0

Demonstrações do Resultado           2016           2015
Despesas e outras receitas operacionais (120.141) (125.273)
Despesas Administrativas (119.700) (82.816)
Despesas com Vendas - (42.029)
Receitas Financeiras 994 575
Despesas Financeiras (1.436) (1.003)
Resultado operacional (120.141) (125.273)
Outras receitas e depesas (47.543) (36.651)
Despesas não operacionais
Resultado de Equivalência Patrimonial (47.543) (36.651)
Resultado antes do IRPJ. e da CSLL. (167.684) (161.925)
Contribuição Social (78) (47)
Resultado antes do imposto de renda (167.763) (161.972)
Imposto de Renda (130) (78)
Lucro/prejuízo líquido do exercício (167.893) (162.050)
Demonstração das Mutações Capital Lucros 
 do Patrimônio Líquido       Social Acumulados        Total
Saldos em 31/12/2015 1.804.000 (300.078) 1.503.922
Lucro/Prejuízo líquido do exercício  (167.893) (167.893)
Saldos em 31/12/2016 1.804.000 (467.972) 1.336.028

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
              2016           2015
Resultado do exercício / período (167.893) (162.050)
Ajuste para Conciliar o resultado às 
disponibilidades geradas pelas atividade operacionais
Depreciação e amortização 877 73
Equivalencia Patrimonial 47.543 36.651
(Aumento)/Redução em contas a receber (1.745.959) (1.565.075)
(Aumento)/Redução em fornecedores 300 (324.209)
(Aumento)/Redução em contas a pagar/ provisões 1.821.187 4.102.785
(Aumento)/Redução de IRPJ. e CSLL. 2 16
Disponibilidades líquidas aplicadas 
 nas atividades operacionais (43.943) 2.088.191
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Compras de imobilizado - (4.386)
Aquisições de ações / cotas - (3.724.000)
Disponibilidades líquidas aplicadas atividades investimento - (3.728.386)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento - -
Integralização de capital - 1.704.000
Disponibilidades líquidas aplicadas atividades financiamento - 1.704.000
Movimentação do caixa consumido/gerado (43.943) 63.806
( + ) Saldo Inicial do Caixa + Banco + Aplicação CP 104.551 40.745
(-) Saldo final do caixa + banco + aplicação CP 60.608 104.551
( = ) Movimentação do caixa consumido/gerado (43.943) 63.806

As notas explicativas da administração são parte integrante das demons-
trações financeiras, as quais estão à disposição na sede da empresa.

Atacadão S.A.  –  CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 27/06/2017

01. Data, Hora e Local: Aos 27/06/2017, às 10 horas, na sede social do Atacadão S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Morvan Dias de 
Figueiredo, nº 6.169, Vila Maria, CEP 02170-901, na Cidade de São Paulo, SP. 02. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, em face 
da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. 03. Mesa: Presidente: Pierre-Jean Jérôme Sivignon; Secretária: Sandra 
Gebara Boni Nobre Lacerda. 04. Ordem do Dia: Deliberar sobre a nomeação de membros adicionais aos comitês do Conselho de Administração da 
Companhia. 05. Deliberações por Unanimidade: Após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho 
de Administração aprovaram, por unanimidade, a nomeação dos seguintes membros e observadores aos comitês do Conselho de Administração: 
(i) Sr. Luiz Fernando Vendramini Fleury, brasileiro, casado, administrador de empresas, com endereço comercial na Rua George Eastman, 213, 
Vila Tramontano, São Paulo, SP, 05690-000, CPF/MF nº 036.577.328-02 e RG nº 11.882.641 (SSP/SP), como membro independente do Comitê 
de Auditoria Estatutário, com mandato coincidente com os demais membros do Comitê de Auditoria Estatutário. (ii) Sr. Marcelo Pavão Lacerda, 
brasileiro, casado, analista, com endereço comercial na Rua George Eastman, 213, Vila Tramontano, SP, 05690-000, CPF/MF nº 333.979.450-20 
e RG nº 40.075.544-23 (SSP/SP), como membro independente do Comitê de Estratégia e do Comitê de Recursos Humanos, com mandato coin-
cidente com os demais membros desses comitês. (iii) Sr. Flávio de Moraes Correia, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e 
domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, com endereço comercial na avenida Faria Lima, 2055, 15º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-001, 
CPF/MF nº 270.804.998-44 e Identidade RG nº 28.697.905-6 SSP/PE, para o cargo de membro observador do Comitê de Estratégia e do Comitê 
de Recursos Humanos. Dessa forma, a composição dos comitês, devidamente consolidada de forma a refl etir as nomeações acima, passa a ser a 
seguinte: O Comitê de Auditoria Estatutário é composto por: (i) Jacques Dominique Ehrmann, francês, casado, administrador de empresas, 
portador da Cédula de Identidade francesa nº 080492301502, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, 
França, com o cargo de Presidente; (ii) Pierre Jean Jérôme Sivignon, francês, casado, administrador de empresas, portador do Passaporte fran-
cês nº 12DA75325, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França, com o cargo de membro; (iii) Franck 
Emile Tassan, francês, casado, Diretor Jurídico, portador do Passaporte francês nº 13BD08588, com endereço comercial em 33 avenue Emile 
Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França, com o cargo de membro; (iv) Eduardo Pongrácz Rossi, brasileiro, casado, administrador de empresas, 
R.G. nº 17.847.499-X SSP/SP, CPF/MF nº 162.864.248-30, domiciliado e residente na Capital do Estado de São Paulo, com endereço na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, nº 2.055, 15º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-001, com o cargo de membro; (v) Luiz Fernando Vendramini Fleury, 
brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF nº 036.577.328-02 e RG nº 11.882.641 (SSP/SP), com endereço comercial 
na Rua George Eastman, 213, Vila Tramontano, São Paulo, SP, 05690-000, com o cargo de membro independente; e (vi) Cassio Elias Audi, 
brasileiro, casado, administrador, R.G. nº 17.950.254-2 SSP/SP e CPF/MF sob nº 127.235.718-07, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, nº 2.055, 15º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-001 com o cargo de membro observador. O Comitê de Estratégia é composto por: 
(i) Vincent Arnaud Xavier Abello, francês, casado, administrador de empresas, portador do Passaporte francês nº 11CK18851, com endereço 
comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França, com o cargo de Presidente; (ii) Jacques Dominique Ehrmann, acima 
qualifi cado, com o cargo de membro; (iii) Francis André Mauger, francês, casado, administrador de empresas, portador do Passaporte francês 
nº 13AT29087, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França, com o cargo de membro; (iv) Eduardo 
Pongrácz Rossi, acima qualifi cado, com o cargo de membro; (v) Marcelo Pavão Lacerda, brasileiro, casado, analista, inscrito no CPF/MF sob 
nº 333.979.450-20 e portador do documento tipo RG nº 40.075.544-23 (SSP/SP), com endereço comercial na Rua George Eastman, 213, Vila 
Tramontano, São Paulo, SP, 05690-000, com o cargo de membro independente; e (vi) Flávio de Moraes Correia, brasileiro, casado, adminis-
trador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, com endereço comercial na avenida Faria Lima, 2055, 15º andar, Jardim 
Paulistano, CEP 01452-001, CPF/MF nº 270.804.998-44 e RG nº 28.697.905-6 SSP/PE, com o cargo de membro observador. O Comitê de Recursos 
Humanos é composto por: (i) Eduardo Pongrácz Rossi, acima qualifi cado, com o cargo de Presidente; (ii) Pierre Jean Jérôme Sivignon, acima 
qualifi cado, com o cargo de membro; (iii) Jacques Dominique Ehrmann, acima qualifi cado, com o cargo de membro; (iv) Francis André Mauger, 
acima qualifi cado, com o cargo de membro; (v) Marcelo Pavão Lacerda, acima qualifi cado, com o cargo de membro independente; e (vi) Flávio 
de Moraes Correia, acima qualifi cado, com o cargo de membro observador. 06. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo 
qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura de presente ata que, lida e achada conforme, foi 
por todos assinada. São Paulo 27/06/2017. Mesa: Pierre-Jean Jérôme Sivignon - Presidente; Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda - Secretária; 
Membros do Conselho de Administração Presentes: Pierre-Jean Jérôme Sivignon (Presidente do Conselho de Administração); Franck Emile Tassan 
(Vice-Presidente do Conselho de Administração); Charles André Pierre Desmartis; Francis André Mauger; Jacques Dominique Ehrmann; Vincent 
Arnaud Xavier Abello; Abilio dos Santos Diniz; Eduardo Pongrácz Rossi; Marcelo Pavão Lacerda; Luiz Fernando Vendramini Fleury.

CREDIBEL ANÁLISES ECONÔMICAS E INVESTIMENTOS LTDA. - CNPJ/MF 01.963.219/0001-59  
NIRE 35.214.405.094 - CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS - Na forma do artigo 1.152 da  
Lei nº 10.406/2002, ficam convocados os Senhores Sócios Quotistas, a participarem da Reunião 
Anual de Sócios que se realizará no dia 20/07/2017, às 14h30min, na sede social da Companhia, 
na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 154, Bloco D2, sala 06, Centro, Votorantim/SP, a fim 
de discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, 
relativos aos exercícios sociais de 2012 a 2016; (ii) Isentar de responsabilidade os Administradores 
pela não convocação da Reunião Anual de Sócios no prazo legal estabelecido no artigo 1078 da  
Lei nº 10.406/2002, bem como pela disponibilização das Demonstrações Financeiras da Sociedade no 
prazo legal relativos aos exercícios de 2012 a 2016; (iii) Eleger administradores e consequentemente 
alterar a cláusula sexta do contrato social; (iv) Consolidar o contrato social. As informações 
referentes à ordem do dia estão à disposição dos Sócios na sede da Sociedade.

Votorantim/SP, 11 de julho de 2017
ANTONIO ROBERTO BELDI - Diretor

CREDIBEL CORRETORA DE SEGUROS S/A - CNPJ 03.007.764/0001-05 - NIRE: 35.300.158.709
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - Ficam convocados 
os Srs. Acionistas para se reunirem em AGE, que se realizará no dia 20/07/2017, às 16h, na sede 
social da Companhia, na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 154, Bloco D1, sala 4“A”, 
Centro, Votorantim/SP, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) tomar 
as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar sobre o Relatório da Administração e 
as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos  aos exercícios  sociais de 2012 a 2016; 
(ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos relativos aos exercícios 
de 2012 a 2016; (iii) eleger  a diretoria; (iv) deliberar sobre a verba global anual da diretoria; (v) ratificar 
o artigo 5º; (vi) consolidar o estatuto social.

Votorantim/SP, 11 de junho de 2017
ANTONIO ROBERTO BELDI - Diretor

CREDIBEL HOLDING FINANCEIRA S/A - CNPJ/MF 08.761.037/0001-44 - NIRE 35.300.340.973 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Ficam convocados os 
Srs. Acionistas para se reunirem em AGE, que se realizará no dia 20/07/2017, às 13h30min, na sede 
social da Companhia, Avenida 31 de Março, nº 61, sala 02-A, Bloco F, Centro, Cidade de Votorantim/SP, 
a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos 
Administradores, examinar, discutir e votar sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações 
Financeiras da Companhia, relativos aos exercícios sociais de 2012 a 2016; (ii) deliberar sobre a 
destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos; (iii) deliberar sobre Isentar de responsabilidade 
os Diretores pela não convocação de AGO, bem como pela não disponibilização das Demonstrações 
Financeiras da Sociedade e publicação no prazo legal relativos aos exercícios de 2012 a 2016;  
(iv) eleger a diretoria e deliberar sobre sua verba global anual.

Votorantim/SP, 11 de julho de 2017
ANTONIO ROBERTO BELDI - Diretor

CREDIBEL PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ/MF 69.141.539/0001-67 - NIRE 35.300.135.202  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Ficam convocados os 
Srs. Acionistas para se reunirem em AGE, que se realizará no dia 20/07/2017, às 14h, na sede social 
da Companhia, Avenida 31 de Março, nº 61, Bloco F, Sala 05, Centro, na Cidade de Votorantim/SP, a fim 
de discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos Administradores, 
examinar, discutir e votar sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras 
da Companhia, relativos aos exercícios sociais de 2012 a 2016; (ii) deliberar sobre a destinação 
do lucro líquido e distribuição de dividendos; (iii) deliberar sobre Isentar de responsabilidade os 
Diretores pela não convocação de AGO, bem como pela não disponibilização das Demonstrações 
Financeiras da Sociedade e publicação no prazo legal relativos aos exercícios de 2012 a 2016;  
(iv) eleger a diretoria e deliberar sobre sua verba global anual.

Votorantim/SP, 11 de julho de 2017
ANTONIO ROBERTO BELDI - Diretor

Companhia Nacional de Alcool
CNPJ: 60.881.299-0001-62

Demonstrações Financeiras para o exercício de findo em 31/03/2017 e 15 Meses do exercício findo em 31/03/2016 - (Em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

Passivo e Patrimônio Líquido 31/3/17 31/3/16
Circulante  38.901   31.174
Fornecedores  15.626   15.430
Empréstimos e financiamentos  18.467   9.659
Obrigações tributárias  2.950   3.243
Outras obrigações  1.858   2.842
Não circulante  43.696   60.128
Empréstimos e financiamentos  41.236   57.705
Obrigações tributárias  1.633   2.139
Imposto de renda e contribuição social diferidos  202   284
Outras obrigações  625   -
Patrimônio líquido  17.155   10.818
Capital social  13.671   41.000
Adiantamento para futuro aumento de capital -  19.500
Reserva de reavaliação  392   550
Reserva legal  143   -
Lucros (prejuízos) acumulados  2.949   (50.232)
Total do passivo e patrimônio líquido   99.752   102.120
Demonstrações do Resultado   31/3/17   31/3/16
Receita líquida de vendas  133.990   141.178
Custo das vendas  (72.069)  (76.725)
Lucro bruto  61.921   64.453
Receitas (despesas) operacionais/ Com vendas  (18.248)  (14.392)
Gerais e administrativas  (17.223)  (18.539)
Outras receitas operacionais líquidas  32   419
Resultado da equivalência patrimonial  (26)  (119)
Lucro operacional antes do resultado financeiro  26.456   31.822
Resultado financeiro  (16.563)  (22.483)
Lucro (prejuízo) antes do IRPJ. e CSLL.  9.893   9.339
Imposto de renda e contribuição social  (3.638)  (2.850)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício  6.255   6.489
Lucro líquido (prejuízo) do exercício por ação-R$  17   1.687

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido  Adiantamento para Reserva Reserva  Lucros Total do
    Capital futuro aumento de de Reserva de (prejuízos) patrimônio
      social                 de capital    lucros   capital reavaliação acumulados        líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2014 41.000 - - 1.127 1.350 (2.018) 41.459
Realização de reserva de reavaliação - - - - (875) 875 -
Imposto de renda e contribuição social diferidos - - - - 75 - 75
Reversão de reserva legal - - - (1.127) - 1.127 (0)
Dividendos Distribuidos - - - - - (2.005) (2.005)
Lucro líquido do exercício - - - - - 6.489 6.489
Ajuste de exercícios anteriores - - - - - (54.700) (54.700)
Adiantamento para futuro aumento de capital - 19.500 - - - - 19.500
Saldos em 31 de março de 2016 41.000 19.500 - - 550 (50.232) 10.818
Integralização do AFAC ao capital social 19.500 (19.500) - - - - -
Redução capital social com absorção prejuizos acumulados. (46.829) - - - - 46.829 -
Lucro Liquido do exercício - - - - - 6.255 6.255
Reserva legal - - - 143 - (143) -
Realização de reserva de reavaliação - - - - (240) 240 -
Reserva de lucros - - 2.949   (2.949)
Imposto de renda e contribuição social diferidos - - - - 82 - 82
Saldos em 31 de março de 2017 13.671  - 2.949  143  392  -  17.155

Notas explicativas: 1. Contexto operacional - A Companhia Nacional de 
Álcool (“Companhia”) é uma empresa constituída na forma de S.A. de capi-
tal fechado, com sede em Barueri/SP. A Companhia está envolvida prima-
riamente na industrialização, comercialização e distribuição para o varejo 
de produtos de higiene, limpeza e cosméticos. 2. Resumo das principais 
práticas contábeis - 2.1. Base de Elaboração - De acordo com o estatuto, 
o exercício fiscal compreende o período de 1/1 a 31/12 de cada ano. Até 
2014 foram preparadas demonstrações financeiras em 31/12 de cada ano, 
compreendendo o período de 1/1 a 31/12. Para 2015, o exercício social foi 
alterado para 31/3 de cada ano; dessa forma, o exercício social findo em 
31/3/16 compreendeu o período de 15 meses, de 1/1/15 a 31/3/16. O exer-

Relatório da Diretoria: Srs Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos à V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/03/2017. Barueri, 11/07/2017. A Diretoria
Balanços Patrimoniais/ Ativo 31/3/17 31/3/16
Circulante  75.567   66.083
Caixa e equivalentes de caixa  21.865   13.304
Contas a receber de clientes  27.001   27.831
Estoques  3.603   3.910
Impostos a recuperar  8.856   10.639
Outros créditos  14.242   10.399
Não Circulante  24.185   36.037
Outros créditos  10.950   16.135
Impostos a recuperar –  6.317
Imobilizado  6.835   7.185
Intangível  6.400   6.400
Total do Ativo  99.752   102.120

cício corrente compreende o período de 1/4/16 a 31/3/17. 2.2. Declaração 
de conformidade - As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão 
sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa - Compreendem os saldos de 
caixa e depósitos bancários à vista e investimentos temporários de curto 
prazo, com até 90 dias da data da aplicação, e com risco insignificante de 
mudança de valor. 2.4. Contas a receber de clientes e estimativa de provisão 
para créditos de liquidação duvidosa - Registradas e mantidas pelo valor 
nominal dos títulos decorrentes das vendas de produtos. A avaliação do 
risco de realização dos créditos e, quando aplicável, da necessidade de 
constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa é feita com 
base em análise individual dos valores a receber. 2.5. Estoques - Avaliados 
pelo custo médio de aquisição, ajustado ao valor de mercado e das even-
tuais perdas, quando aplicável. 2.6. Imobilizado - Registrado ao custo de 
aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumula-
das calculadas pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas dos 
bens. Gastos com reparos e manutenção que não aumentam a vida útil do 
ativo são reconhecidos como despesa, quando incorridos. 2.7. Intangível - 
Representado por marcas e patentes sem vida útil definida adquiridas em 
combinações de negócios. 2.8. Investimentos: Os investimentos em contro- A Diretoria: Angela Maria Lacroce Coniaric - TC - CRC/1SP 106.724/O-4

Demonstrações dos Fluxos de Caixa (Controladora)
Fluxo de caixa das atividades operacionais   31/3/17   31/3/16
Lucro líquido (prejuízo) do exercício  6.255   6.489
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) do
 exercício com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização  761   989
Resultado de equivalência patrimonial   26   119
Juros sobre empréstimos  731   1.993
(Aumento) redução nos ativos operacionais: Estoques  307   (317)
Contas a receber de clientes  830   (6.914)
Impostos a recuperar  8.100   5.796
Outros créditos  1.342   (14.028)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Obrigações tributárias  (1.474)  (1.394)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias  174   194

Fornecedores  196   1.400
Outras obrigações  117   (367)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  17.365   (6.040)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Caixa proveniente de alienação de imobilizado  163   -
Aquisição de imobilizado  (575)  (1.583)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento  (412)  (1.583)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação (Pagamento) empréstimos e financiamentos  (8.392)  (3.942)
Adiantamento para futuro aumento de capital -  19.500
Caixa líquido aplicado atividades de financiamento  (8.392)  15.558
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa   8.561   7.935
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  13.304   5.369
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício  21.865   13.304
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa   8.561   7.935
ladas são avaliados pelo método da equivalência patrimonial. Em 31/3/17, 
a Companhia detém 99% do capital da empresa Armazém 47 Distribuidora 
Ltda. 2.9. Passivos circulantes e não circulantes - Demonstrados por valores 
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspon-
dentes encargos e das variações monetárias e cambiais incorridos até as 
datas de encerramento das demonstrações financeiras, sendo essas varia-
ções registradas na demonstração do resultado. 2.10. Patrimônio Líquido 
- Em 31/3/17, o capital no montante de R$13.671, totalmente integralizado, 
está representado por 19.503.848 ações ordinárias sem valor nominal, 
pertencentes ao Grupo MPR Participações S.A. Em 24/3/17, o capital da 
Companhia foi aumentado no valor total de R$ 19.500, passando de R$ 
41.000 para R$ 60.500, mediante a emissão de 19.500.000 ações ordiná-
rias, nominativas e sem valor nominal, aumento este integralmente subscrito 
pela acionista Grupo MPR e integralizado por esta mediante capitalização 
dos valores transferidos à Companhia, em 19/11/15, a título de AFAC. Em 
31/3/17, houve redução de capital social, no valor de R$ 46.829, com a 
finalidade de absorver integralmente os seus prejuízos acumulados. Dessa 
forma, o capital social passou de R$ 60.500 para R$ 13.671, representado 
por 19.503.848 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.

Giganto Centro Logístico S/A
CNPJ N° 05.956.821/0001-10

Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras exercício findo em 31 de dezembro - ( Em Milhares de Reais)
Srs Acionistas, Colaboradores, Parceiros, Clientes, Poder Concedente e Comunidade em geral, Submetemos à apreciação de V.Sas as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31/12/2016.

Balanços Patrimoniais
Ativo 31/12/2016 31/12/2015
Ativo circulante 1.950 1.472
Disponível 1.709 1.207
Caixa 1 1
Bancos contas movimento - 23
Aplicações financeiras curto prazo 1.707 1.183
Créditos 242 265
Adiantamento a fornecedores/ Impostos a recuperar  42
Adiantamentos diversos 242 223
Empréstimos a empregados/ Ativo não circulante  28.619   26.228
Realizável a longo prazo 16.644 14.222
Aplicações financeiras a longo prazo 7.818 9.641
Débitos com pessoas ligadas 4.313 127
Imóveis em estoque para venda 4.513 4.454
Investimentos 19 14
Participações em coligadas e controladas 19 14
Imobilizado 11.952 11.988
Imobilizações administrativas 1.447 1.018
Bens imóveis 15.858 15.858
Sistema de transporte 592 331
Consórcios em andamento 7
(-) Depreciação acumulada -5.952 -5.219
Intangível  4   4
Direitos de uso  6   6
(-) Amortização acumulada  (2)  (2)
Total do ativo  30.569   27.700

Passivo 31/12/2016 31/12/2015
Passivo circulante 373 358
Exigibilidades 373 358
Fornecedores 77 47
Impostos, taxas e contribuição A recolher 56 60
Provisão para imposto de renda 139 171
Contas a pagar 5 1
Provisão para contribuição social 95 78
Passivo não circulante 798 437
Exigível a longo prazo 453 437
Deposito em caução 453 437
Receita de exercícios futuros 345  -
Patrimônio liquido 29.399 26.905
Capital social 13.891 13.891
Domiciliados no pais 350 350
Domiciliados no exterior 13.541 13.541
Reservas 934 730
Reservas de lucros 934 730
Lucros acumulados 14.573 12.284
Lucros acumulados 16.164 14.832
Distribuição de lucros acumulados -1.591 -1.541
Ajustes devedores de exercícios anteriores  -1.007
Resultado do exercício/ Lucro liquido do exercício 4.085 4.560
(Lucros a destinar) -4.085 -4.560
Total do passivo 30.569 27.700

Demonstrações dos resultados
Operações continuadas 31/12/2016 31/12/2015
Lucro operacional 3.940 4.439
Receita liquida 6.199 6.516
Receitas de alugueis 6.434 6.763
(Dedução das receitas com alugueis -235 -247
Custo operacional com serviços -2.259 -2.078
Remuneração a dirigentes -133 -121
Custo do pessoal -224 -211
Encargos sociais -73 -74
Servicos prestados -1.391 -1.255
Manutenção e reparo de bens operacionais -277 -231
Custos gerais com serviços -161 -185
Receitas diversas da administração 1.526 1.428
Receitas financeiras 1.496 1.269
Lucro na alienação ativo permanente  122
Resultado positivo em participações societárias 6 11
Receitas operacionais diversas 23 26
Despesas operacionais administrativas -182 -203
Impostos, taxas e contribuições -36 -44
Despesas de locação -4 -6
Despesas com veículos e conservação bens -3 -7
Multas dedutíveis  -1
Multas indedutiveis -1 -1
Depreciação e amortização -733 -724
Despesas gerais operacionais -734 -715
Ressarcimento de despesas 1.346 1.351
Despesas financeiras -18 -16
Prejuizo na alienação ativo permanente  -40
Lucro antes do imposto de renda 5.284 5.663
Contribuição social -324 -298
Imposto de renda -875 -805
Lucro apos o imposto de renda 4.085 4.560

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2016 2015
Lucro/prejuízo líquido no exercício 4.085 4.560
Depreciação / amortização 733 724
Reserva de lucros estatutária -204 -358
Ajustes devedores de exercícios anteriores  -1.007
Lucro/prejuízo liquido ajustado 4.614 3.919
Variação de impostos a recuperar 42 -42
Variação do estoque -60 -37
Variação de adiantamentos -18 -19
Outras contas do ativo -2.363 -2.164
Fornecedores 30 -26
Obrigações tributárias -18 70
Outras contas do passivo 4 1
Passivo não circulante 361 65
Variações de ativos/passivos operacionais -2.023 -2.152
Outras contas de investimentos -5
Aquisições de imobilizado -728 -369
Baixa do imobilizado 31 40
Aumento de intangíveis  -1
Fluxo de caixa das atividades de investimento -702 -330
Integralização de capital/ Distribuição lucros e dividendos -1.591 -1.541
Reservas de lucros 204 358
Fluxo de caixa das atividades de financiamento -1.387 -1.183
Aumento / redução líquida caixa e equivalente de caixa 502 254
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício 1.207 953
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 1.709 1.207
Aumento / redução liquida caixa e equivalente de caixa 502 254

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
     Lucros Reserva Patrimônio
Especificação Capital Acumulados de Lucros       Liquido
Saldos em 31/12/2013 13.891 12.251 579 26.722
Reserva legal  - 207 -207 -
Ajustes devedores de
 exercício anteriores - -4.149 - -4.149
Distribuição de lucros - -1.283 - -1.283
Lucro líquido do exercício - 3.604 - 3.604
Saldos em 31/12/2014 13.891 10.630 372 24.894
Reserva legal  - -358 358 -
Ajustes devedores de
 exercício anteriores - -1.007 - -1.007
Distribuição de lucros - -1.541 - -1.541
Lucro líquido do exercício - 4.560 - 4.560
Saldos em 31/12/2015 13.891 12.284 730 26.905
Reserva legal  - -204 204 -
Ajustes devedores de
 exercício anteriores - - - -
Distribuição de lucros - -1.591 - -1.591
Lucro líquido do exercício - 4.085 - 4.085
Saldos em 31/12/2016 13.891 14.573 934 29.399

sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Bra-
sil as quais abrangem a legislação societária, adotado o Pronunciamento 
Técnico CPC s/nº, PME-Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, 
emitida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) aprovados pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) pela Resolução n 1.255 de 2009, 
exigidos para os exercícios encerrados em 31/12/2010. Na elaboração das 
demonstrações contábeis a Companhia obedeceu às Leis 11.638/07 e 
11.941/09, que revogaram e introduziram novos dispositivos à legislação 
societária. 3-Sumário das Práticas Contábeis Houve a adoção do regime 
de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação 
desse regime implicou no reconhecimento das receitas, custos e despesas 
quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebi-
mento ou pagamento. a-) Caixa e equivalentes de caixa-São demonstrados 
ao custo, acrescido dos rendimentos proporcionais até a data do balancete; 
b-) Imobilizado-Os itens do imobilizado estão demonstrados pelo custo de 
aquisição ou construção, deduzidos da correspondente depreciação acu-
mulada e os encargos de depreciação e amortização foram calculados 
pelo método linear, mediante a aplicação de taxas que levam em conta 
o tempo de vida útil econômica dos bens. Não será necessária a redução 
dos bens ao seu valor recuperável neste ano-calendário, visto que o valor 
contábil apresenta-se de forma adequada e refletem os benefícios eco-
nômicos esperados para os ativos (não há indícios de desgastes, danos, 
obsolescência ou desvalorização). 4-Forma de Tributação A opção pela 
forma de tributação neste exercício é pelo Lucro Presumido manifestada 
pelo recolhimento da primeira quota do imposto devido correspondente ao 
primeiro trimestre deste ano-calendário. 5-Capital Social O capital social 
subscrito da sociedade é de R$ 13.891.461,17. 7-Eventos Subseqüentes 
Em 31/12/2016 até a data de elaboração da presente Nota Explicativa, não 
ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a 
situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis 
apresentadas.

 Paulo Roberto Diniz Naso - Diretor Presidente
 Jose Paz de Souza - TC.CRC.1SP.136252/O-2

Notas Explicativas
1-Contexto Operacional A Giganto Centro Logístico SA, tem como objeto 
social: A) Administrar e gerir todos os ativos e passivos do empreendimento 
denominado “Anhanguera II”; B) Construção mediante a contratação de ter-
ceiros, e eventual alienação das unidades autônomas, com a iniciativa da 
incorporação imobiliária do imóvel, e posterior instituição de condomínio, 
mantendo em unidades em seu ativo ou lançando-as a público, e podendo, 
ao final, negociar os recebíveis decorrentes das alienações; C) Realizar 
o integral recebimento e destinação das parcelas de recebíveis, respon-
dendo pela totalidade das despesas correspondentes e procedendo, ao 
final,à entrega das unidades aos adquirentes; D) Administrar as unidades 
remanescentes, mantidas em seu ativo. 2-Apresentação das Demonstra-
ções Financeiras As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão 

Atacadão S.A.  –  CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 26/06/2017

01. Data, Hora e Local: Os membros do Conselho de Administração do Atacadão S.A. (“Companhia”), reuniram-se em 26/06/2017, às 10:30, 
na sede social da Companhia, localizada na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, nº 6.169, Vila Maria, CEP 02170-901, na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo. 02. Convocação e Presença: Em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração participan-
do através de conferência telefônica, nos termos do Artigo 16, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia, a convocação foi dispensa-
da pelos membros do Conselho de Administração. 03. Mesa: Presidente: Pierre-Jean Jérôme Sivignon; Secretária: Sandra Gebara Boni Nobre 
Lacerda. 04. Ordem do Dia: deliberar sobre as seguintes matérias: (I) a oferta pública inicial de ações da Companhia; (II) a reeleição dos 
membros da Diretoria da Companhia; e (III) a aprovação de alterações à Política de Divulgação de Informações e Negociação de Valores 
Mobiliários da Companhia. 05. Deliberações por Unanimidade: Após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia, os mem-
bros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade: (I) a oferta pública inicial de ações da Companhia (“Oferta”), nos termos a 
seguir: (A) a Oferta contemplará: - a distribuição primária (“Oferta Primária”) de 205.882.353 ações ordinárias, nominativas, escriturais e 
sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, a serem emitidas pela Companhia (“Ações da Oferta 
Primária”); e - a distribuição secundária (“Oferta Secundária”) de, inicialmente 91.261.489 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem 
valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, emitidas pela Companhia, sendo 34.461.489 ações detidas por 
Carrefour Nederland B.V. (“CNBV”) e 56.800.000 ações por Península II Fundo de Investimento em Participações (“Península” e em conjunto 
com CNBV os “Acionistas Vendedores”) (“Ações da Oferta Secundária” e, em conjunto com as Ações da Oferta Primária, “Ações da Oferta 
Base”) (as Ações da Oferta Base a serem distribuídas na Oferta Primária e na Oferta Secundária serão denominadas “Oferta Base”); a ser reali-
zada: - no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução nº 400, emitida pela Comissão de Valores 
Mobiliários em 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”) sob a coordenação do Banco Itaú BBA S.A., Bank of 
America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A., Banco J.P. Morgan S.A., Banco Bradesco BBI S.A., e 
Banco Santander (Brasil) (“Coordenadores da Oferta”), e com a participação de determinadas instituições autorizadas a operar no mercado 
de capitais brasileiro, credenciadas junto a B3 S.A., Brasil, Bolsa e Balcão; e - fora do Brasil, sem o registro nos termos do U.S. Securities Act 
de 1933, com esforços de colocação para investidores qualifi cados, conforme defi nido pela Rule 144A, editada pela U.S. Securities and 
Exchange Commission, no âmbito do Securities Act, em operações isentas de registro exigido pelo Securities Act, e para investidores que sejam 
considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos (non-US persons), conforme defi nido pela Rule 902 da Regulation S, no âm-
bito do Securities Act, conforme alterado de tempos em tempos (“Regulamento S”), em operações que atendam aos requisitos do 
Regulamento S e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor, pelo Itaú BBA USA Securities, Inc., Merrill Lynch, 
Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Goldman, Sachs & Co., J.P. Morgan Securities LLC, Bradesco Securities, Inc., Santander Investment 
Securities Inc., e BNP Paribas Securities Corp. (“Agentes de Colocação Internacional”); (B) a quantidade das Ações da Oferta Base poderá, a 
critério dos Atuais Acionistas e da Companhia, mediante consenso entre estes, e em acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em 
até 20% das Ações da Oferta Base, i.e até 59.428.768 (cinquenta e nove milhões, quatrocentas e vinte e oito mil, setecentas e sessenta e 
oito) ações ordinárias da Companhia (“Ações Adicionais”), a serem vendidas por Península sob as mesmas condições e pelo mesmo preço das 
Ações da Oferta Base; (C) a quantidade das Ações da Oferta Base poderá ser acrescida de um lote suplementar, em porcentagem equivalente a 
até 15% das Ações da Oferta Base, i.e. até 44.571.576 ações ordinárias da Companhia (“Ações Suplementares”), a serem vendidas por CNBV 
sob as mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações da Oferta Base, de acordo com a opção a ser outorgada por CNBV ao agente estabili-
zador; (as Ações da Oferta Base, as Ações Adicionais e as Ações Suplementares serão denominadas “Ações”); (D) de acordo com o artigo 170, 
parágrafo primeiro, inciso III da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), o preço por Ação (“Preço por 
Ação”) será determinado com base no resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento conduzido exclusivamente com in-
vestidores profi ssionais no Brasil pelos Coordenadores da Oferta e no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional. O Preço por Ação 
será fi xado previamente à concessão do registro da Oferta pela CVM e será ratifi cado pelo Conselho de Administração; (E) a exclusão do direi-
to de preferência dos Acionistas Vendedores da Companhia na subscrição das Ações, em conformidade com o disposto no artigo 172, da Lei 
das S.A.; (F) o intervalo indicativo para o Preço por Ação será entre R$ 15,00 e R$ 19,00; e (G) a Diretoria está autorizada a emitir o 
Prospecto Preliminar e o Preliminary Offering Memorandum e a lançar a Oferta. A aprovação descrita no item I acima será válida para uma 
Oferta concluída até 12.2.2018. (II) a reeleição de: (i) Sr. Charles André Pierre Desmartis, francês, solteiro, administrador de empresas, 
portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE nº G021358-Y, inscrito no CPF/MF sob nº 236.760.388-00, residente e domiciliado 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000, para 
o cargo de Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil; (ii) Sébastien Durchon, francês, casado, administrador de empresas, portador da 
Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE nº G053038-O, inscrito no CPF/MF sob nº 237.141.038-13, residente e domiciliado na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000, para os cargos de 
Diretor Vice-Presidente de Finanças  - Grupo Carrefour Brasil e de Diretor de Relações com Investidores; (iii)  José Roberto Meister 
Müssnich, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 20.048.723-35 SSP/SP, CPF/MF nº 164.206.830-68, residente e domiciliado 
na Cidade de São Paulo, SP, com endereço comercial na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, nº 6.169, Vila Maria, CEP 02170-901, para o cargo 
de Diretor-Presidente - Atacadão; e (iv) Marco Aparecido de Oliveira, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 19.889.080 
SSP/SP, CPF/MF nº 068.212.018-97, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, com endereço comercial na Avenida Morvan Dias de 
Figueiredo, nº 6.169, Vila Maria, CEP 02170-901, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Finanças - Atacadão. Os membros da Diretoria da 
Companhia são reeleitos por um prazo de mandato unifi cado de 3 anos, conforme estabelecido no artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. 
As declarações de desimpedimento assinadas por todos os diretores ora reeleitos encontram-se arquivadas na sede da Companhia. 
Adicionalmente, uma via de cada declaração de desimpedimento encontra-se anexa a esta ata em seu Anexo I. (III) a Política de Divulgação 
de Informações e Negociação de Valores Mobiliários da Companhia revisada, refl etindo os ajustes resultantes da alteração do Estatuto Social 
da Companhia aprovada na presente data. 06. Fechamento: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo ne-
cessário à lavratura de presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo 26/06/2017. Mesa: Pierre-Jean Jérôme 
Sivignon - Presidente; Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda - Secretária; Membros do Conselho de Administração Presentes: Pierre-Jean Jérôme 
Sivignon (Presidente do Conselho de Administração); Franck Emile Tassan (Vice- Presidente do Conselho de Administração); Charles André 
Pierre Desmartis; Francis André Mauger; Jacques Dominique Ehrmann; Vincent Arnaud Xavier Abello; Abilio dos Santos Diniz; Eduardo 
Pongrácz Rossi. Termo de Posse e Desimpedimento: José Roberto Meister Mussnich, brasileiro, casado, administrador de empresas, por-
tador da Cédula de Identidade RG nº 20.048.723-35 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 164.206.830-68, residente e domiciliado na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, nº 6.169, Vila Maria, CEP 02170-901, neste 
ato toma posse no cargo de Diretor-Presidente - Atacadão do Atacadão S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, nº 6.169, Vila Maria, CEP 02170-901, inscrita no CNPJ/MF sob nº 75.315.333/0001-09, 
com seu estatuto social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.043.154 (“Companhia”), cargo para o qual 
foi reeleito, por unanimidade, por deliberação do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 26 de junho de 2017, com mandato 
de 3 (três) anos, conforme estabelece o artigo 23 do Estatuto Social da Companha. O Diretor reeleito assina o presente Termo de Posse, decla-
rando atender a todas as condições de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76, e alterações posteriores, inclusive 
não estar impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação cuja pena vede, ainda que tem-
porariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a eco-
nomia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, 
ou a propriedade e atender aos requisitos estabelecidos no § 3º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. Para os fi ns do arti-
go 149, § 2º, da Lei nº 6.404/76, declara o signatário que receberá eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais 
relativos à sua gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia. São Paulo, 26 de 
junho de 2017. Termo de Posse e Desimpedimento: Marco Aparecido de Oliveira, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador 
da Cédula de Identidade RG nº 19.889.080 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 068.212.018-97, residente e domiciliado na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, nº 6.169, Vila Maria, CEP 02170-901, neste ato 
toma posse no cargo de Diretor Vice-Presidente de Finanças - Atacadão do Atacadão S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, nº  6.169, Vila Maria, CEP 02170-901, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº  75.315.333/0001-09, com seu estatuto social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 
35.300.043.154  (“Companhia”), cargo para o qual foi reeleito, por unanimidade, por deliberação do Conselho de Administração da 
Companhia, realizada em 26 de junho de 2017, com mandato de 3 (três) anos, conforme estabelece o artigo 23 do Estatuto Social da 
Companha. O Diretor reeleito assina o presente Termo de Posse, declarando atender a todas as condições de elegibilidade previstas nos arti-
gos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76, e alterações posteriores, inclusive não estar impedido de exercer a administração da Companhia por lei es-
pecial, ou em virtude de condenação cuja pena vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de pre-
varicação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra normas de de-
fesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade e atender aos requisitos estabelecidos no § 3º do Artigo 
147 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. Para os fi ns do artigo 149, § 2º, da Lei nº 6.404/76, declara o signatário que receberá even-
tuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos à sua gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual 
alteração será comunicada por escrito à Companhia. São Paulo, 26 de junho de 2017. Termo de Posse e Desimpedimento: Charles André 
Pierre Desmartis, francês, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE nº G021358-Y, ins-
crito no CPF/MF sob nº 236.760.388-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua 
George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000, neste ato toma posse no cargo de Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil do 
Atacadão S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, nº 6.169, 
Vila Maria, CEP 02170-901, inscrita no CNPJ/MF sob nº 75.315.333/0001-09, com seu estatuto social arquivado na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.043.154 (“Companhia”), cargo para o qual foi reeleito, por unanimidade, por deliberação do Conselho 
de Administração da Companhia, realizada em 26 de junho de 2017, com mandato de 3 (três) anos, conforme estabelece o artigo 23 do 
Estatuto Social da Companha. O Diretor reeleito assina o presente Termo de Posse, declarando atender a todas as condições de elegibilidade 
previstas nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76, e alterações posteriores, inclusive não estar impedido de exercer a administração da 
Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação cuja pena vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por cri-
me falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, 
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade e atender aos requisitos estabeleci-
dos no § 3º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. Para os fi ns do artigo 149, § 2º, da Lei nº 6.404/76, declara o signatá-
rio que receberá eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos à sua gestão no endereço da Companhia 
acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia. São Paulo, 26 de junho de 2017. Termo de Posse e 
Desimpedimento: Sébastien Durchon, francês, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE 
nº G053038-O, inscrito no CPF/MF sob nº 237.141.038-13, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endere-
ço comercial na Rua George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000, neste ato toma posse nos cargos de Diretor Vice-Presidente 
de Finanças - Grupo Carrefour Brasil e de Diretor de Relações com Investidores do Atacadão S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, nº 6.169, Vila Maria, CEP 02170-901, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº  75.315.333/0001-09, com seu estatuto social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 
35.300.043.154 (“Companhia”), cargos para os quais foi reeleito, por unanimidade, por deliberação do Conselho de Administração da 
Companhia, realizada em 26 de junho de 2017, com mandato de 3 (três) anos, conforme estabelece o artigo 23 do Estatuto Social da 
Companha. O Diretor reeleito assina o presente Termo de Posse, declarando atender a todas as condições de elegibilidade previstas nos arti-
gos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76, e alterações posteriores, inclusive não estar impedido de exercer a administração da Companhia por lei es-
pecial, ou em virtude de condenação cuja pena vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de pre-
varicação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra normas de de-
fesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade e atender aos requisitos estabelecidos no § 3º do 
Artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. Para os fi ns do artigo 149, § 2º, da Lei nº 6.404/76, declara o signatário que receberá 
eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos à sua gestão no endereço acima indicado, sendo que even-
tual alteração será comunicada por escrito à Companhia. São Paulo, 26 de junho de 2017.

Atacadão S.A.  –  CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 19/05/2017

01. Data, Hora e Local: Aos 19/05/2017, às 9h30, na sede social do Atacadão S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Morvan Dias de 
Figueiredo, nº 6.169, Vila Maria, CEP 02170-901, na Cidade de São Paulo, SP. 02. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, em face 
da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. 03. Mesa: Presidente: Pierre-Jean Jérôme Sivignon; Secretária: 
Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda. 04. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: (A) aprovação: (i) das demonstrações 
fi nanceiras individuais e consolidadas dos exercícios fi scais encerrados em 31/12/2014, 2015 e 2016, acompanhadas dos respectivos 
relatórios de auditoria emitidos pela KPMG Auditores Independentes; e (ii) das demonstrações fi nanceiras trimestrais referentes ao período 
encerrado em 31/03/2017, acompanhadas do relatório de revisão especial emitido pela KPMG Auditores Independentes; (B) eleição do 
Diretor de Relações com Investidores; (C) aprovação dos seguintes documentos corporativos da Companhia: (1) Política de Transações com 
Partes Relacionadas e Gerenciamento de Confl itos de Interesses; (2) Política de Gerenciamento de Riscos; (3) Política de Remuneração de 
Administradores; (4)  Política de Indicação de Administradores; (5)  Política de Divulgação de Informações e Negociação de Valores 
Mobiliários; (6) o Código de Conduta revisado; (7) o Regimento Interno do Conselho de Administração revisado; (8) o Regimento Interno da 
Diretoria revisado; (9) o Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário; e (10) o Regimento Interno dos Comitês do Conselho de 
Administração; (D) ratifi cação dos seguintes contratos com partes relacionadas: (1) Contrato de cost-sharing celebrado entre (a) Carrefour 
Comércio e Indústria Ltda. e a Companhia (b) Carrefour S.A. e Carrefour Systèmes d’Information; (2) Contrato de serviços intercompany 
celebrado entre (a) Carrefour Comércio e Indústria Ltda. e a Companhia (b) Carrefour S.A. e Carrefour Systèmes d’Information; e (3) Contrato 
de licenciamento de marca entre Carrefour Comércio e Indústria Ltda. e Carrefour S.A.; (E) alteração das opções de compra de ações objeto do 
Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, de forma a refl etir o grupamento de ações na proporção de 1:2, aprovado na Assembleia 
Geral Extraordinária de 19/05/2017, incluindo, mas não se limitando, ao número de opções concedidas e ao respectivo preço de exercício; e 
(F) autorização à Diretoria para realizar os seguintes pedidos em nome da Companhia: (1) registro de companhia aberta, como emissor de 
valores mobiliários na categoria “A”, perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”); (2) registro de oferta pública de distribuição 
primária e secundária (“IPO”) no Brasil, nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29/12/2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), e 
ainda, com esforços de colocação de ações no exterior; e (3) listagem no Segmento de Listagem do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, 
Balcão (“Novo Mercado”). 05. Deliberações por Unanimidade: Após discussão das matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros, 
por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram: (A) (i) foi realizada apresentação pelos auditores independentes da 
Companhia que estavam presentes na reunião. Em seguida, o Diretor Financeiro da Companhia esclareceu que as demonstrações fi nanceiras 
submetidas para aprovação são um jogo independente preparado de forma a alinhá-las à forma de apresentação utilizada pelo Grupo 
Carrefour e às exigências da CVM. Em seguida, (i) as demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas dos exercícios fi scais encerrados 
em 31/12/2014, 2015 e 2016, acompanhadas dos respetivos relatórios de auditoria emitidos pela KPMG Auditores Independentes; e (ii) as 
demonstrações fi nanceiras trimestrais referentes ao período encerrado em 31/03/2017, acompanhadas do relatório de revisão especial 
emitido pela KPMG Auditores Independentes foram integralmente aprovadas; (B) a eleição do Diretor Financeiro - Grupo Carrefour Brasil, 
Sr. Sébastien Durchon, francês, casado, administrador, portador do RNE nº G053038-0, CPF/MF sob nº 237.141.038-13, residente e 
domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, com endereço comercial na Rua George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000, para o 
cargo de Diretor de Relações com Investidores, com mandato de 3 anos. O Sr. Sébastien Durchon irá cumular os cargos de Diretor Financeiro - 
Grupo Carrefour Brasil e de Diretor de Relações com Investidores, conforme autorizado pelo Artigo 22, § 1, inciso III do Estatuto Social da 
Companhia. A Diretoria Executiva da Companhia passa a ser composta da seguinte forma: Nome: Charles André Pierre Desmartis - Cargo: 
Diretor Presidente - Grupo Carrefour Brasil; Nome: José Roberto Meister Müssnich - Cargo: Diretor Presidente - Atacadão; Nome: Sébastien 
Durchon - Cargo: Diretor Financeiro - Grupo Carrefour Brasil e Diretor de Relações com Investidores; Nome: Marco Aparecido de Oliveira - 
Cargo: Diretor Financeiro - Atacadão. (C) os seguintes documentos corporativos da Companhia, que são compatíveis com o Acordo de 
Acionistas arquivado na sede da Companhia: (1) Política de Transações com Partes Relacionadas e Gerenciamento de Confl itos de Interesses; 
(2) Política de Gerenciamento de Riscos; (3) Política de Remuneração de Administradores; (4) Política de Indicação de Administradores; 
(5) Política de Divulgação de Informações e Negociação de Valores Mobiliários; (6) o Código de Conduta revisado; (7) o Regimento Interno do 
Conselho de Administração revisado; (8) o Regimento Interno da Diretoria revisado; (9) o Regimento Interno do Comitê de Auditoria 
Estatutário; e (10) o Regimento Interno dos Comitês do Conselho de Administração; (D) a ratifi cação dos seguintes contratos com partes 
relacionadas: (1) Contrato de cost-sharing celebrado entre (a) Carrefour Comércio e Indústria Ltda. e a Companhia (b) Carrefour S.A. e 
Carrefour Systèmes d’Information; (2) Contrato de serviços intercompany celebrado entre (a) Carrefour Comércio e Indústria Ltda. e a 
Companhia (b) Carrefour S.A. e Carrefour Systèmes d’Information; e (3) Contrato de licenciamento de marca entre Carrefour Comércio e 
Indústria Ltda. e Carrefour S.A.; (E) a alteração das opções de compra de ações objeto do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, 
de forma a refl etir o resultado do grupamento de ações na proporção de 1:2, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 19/05/2017, 
incluindo, mas não se limitando, ao número de opções concedidas e ao respectivo preço de exercício. A Diretoria foi autorizada a 
implementar os ajustes nos contratos de opção de ações com os benefi ciários; e (F) autorização à Diretoria para realizar os seguintes pedidos 
em nome da Companhia: (1) registro de companhia aberta, como emissor de valores mobiliários na categoria “A”; (2) registro do IPO; e 
(3) listagem no Novo Mercado. Todos os atos realizados pelos Diretores para este fi m foram ratifi cados e os Diretores foram autorizados a 
tomar todas as medidas adicionais necessárias à implementação desta deliberação. 06. Matérias Extra Pauta: Por unanimidade e 
considerando a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, os conselheiros concordaram em deliberar 
acerca das seguintes matérias adicionais, que não estavam originalmente incluídas na ordem do dia: (A) ratifi car a eleição do Sr. Pierre-Jean 
Jérôme Sivignon, abaixo qualifi cado, como Presidente do Conselho de Administração e do Sr. Franck Emile Tassan, abaixo qualifi cado, como 
Vice-Presidente do Conselho de Administração, ambos até o término de seus mandatos como conselheiros; (B) a nomeação dos membros dos 
comitês do Conselho de Administração: (1) para o Comitê de Auditoria Estatutário, com mandato de 1 (um) ano a partir da presente data, 
os Srs.: (i)  Jacques Dominique Ehrmann, francês, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade francesa 
nº 080492301502, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França, para o cargo de Presidente; 
(ii) Pierre Jean Jérôme Sivignon, francês, casado, administrador de empresas, portador do Passaporte francês nº12DA75325, com endereço 
comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França, para o cargo de membro; (iii) Franck Emile Tassan, francês, 
casado, Diretor Jurídico, portador do Passaporte francês nº 13BD08588, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-
Billancourt, França, para o cargo de membro; (iv) Eduardo Pongrácz Rossi, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do R.G. 
nº 17.847.499-X SSP/SP, CPF/MF sob nº 162.864.248-30, domiciliado e residente na Capital do Estado de São Paulo, com endereço na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.055, 15º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-001, para o cargo de membro; e (v) Cassio Elias Audi, 
brasileiro, casado, administrador, portador do R.G. nº 17.950.254-2 SSP/SP e CPF/MF sob nº 127.235.718-07, com endereço comercial na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.055, 15º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-001 para o cargo de membro observador; (2) para o 
Comitê de Estratégia, com mandato correspondente ao seus respectivos mandatos como membros do Conselho de Administração da 
Companhia, os Srs.: (i) Vincent Arnaud Xavier Abello, francês, casado, administrador de empresas, portador do Passaporte francês 
nº  11CK18851, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França, para o cargo de Presidente; 
(ii) Jacques Dominique Ehrmann, acima qualifi cado, para o cargo de membro; (iii) Francis André Mauger, francês, casado, administrador 
de empresas, portador do Passaporte francês nº 11AZ88270, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, 
França, para o cargo de membro; e (iv) Eduardo Pongrácz Rossi, acima qualifi cado, para o cargo de membro; (3) para o Comitê de Recursos 
Humanos, com mandato correspondente aos seus respectivos mandatos como membros do Conselho de Administração da Companhia, os 
Srs.: (i) Eduardo Pongrácz Rossi, acima qualifi cado, para o cargo de Presidente; (ii) Pierre Jean Jérôme Sivignon, acima qualifi cado, para o 
cargo de membro; (iii) Jacques Dominique Ehrmann, acima qualifi cado, para o cargo de membro; e (iv) Francis André Mauger, acima 
qualifi cado, para o cargo de membro; e (B) aprovação das atas das reuniões do Conselho de Administração realizadas em: (i) 16/09/2016; 
(ii)  01/12/2016; (iii)  21/03/2017; e (iv)  12/05/2017, todas as quais foram previamente enviadas aos membros do Conselho de 
Administração para revisão. 07. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os 
trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura de presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo 
19/05/2017. Mesa: Pierre-Jean Jérôme Sivignon - Presidente; Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda - Secretária. Membros do Conselho de 
Administração: Pierre-Jean Jérôme Sivignon (Presidente do Conselho de Administração); Franck Emile Tassan (Vice-Presidente do Conselho 
de Administração); Charles André Pierre Desmartis; Francis André Mauger; Jacques Dominique Ehrmann; Vincent Arnaud Xavier Abello; Abilio 
dos Santos Diniz; Eduardo Pongrácz Rossi. JUCESP sob nº 283.787/17-0, em 23/06/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretaria Geral. 

Atacadão S.A.  –  CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09 – NIRE 35.300.043.154
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26/06/2017

01. Data, Hora e Local: Aos 26/06/2017, às 9h00, na sede social do Atacadão S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Morvan Dias 
de Figueiredo, nº 6.169, Vila Maria, CEP 02170-901, na Cidade de São Paulo, SP. 02. Convocação e Presença: Presentes os acionistas 
detentores da totalidade das ações de emissão da Companhia, conforme atestam as assinaturas no Livro de Presença de Acionistas, foi dis-
pensada a convocação nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por 
Ações”). 03. Leitura dos Documentos: A leitura dos documentos relacionados à ordem do dia foi dispensada, uma vez que os acionistas 
presentes tiveram acesso aos documentos com antecedência razoável à realização desta assembleia geral extraordinária. 04. Ata em Forma 
Sumária: Os acionistas autorizaram a lavratura da ata em forma sumária e sua publicação sem assinaturas, nos termos do artigo 130, §1º e 
§2º da Lei das Sociedades por Ações. 05. Mesa: Charles André Pierre Desmartis, Presidente; Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda, Secretária. 
06. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (A) a aprovação do Plano de Opção de Compra Regular (Pós IPO) da Companhia; (B) a alteração ao 
Plano de Opção de Compra de Ações Pré-IPO da Companhia aprovado pelos acionistas na Assembleia Geral Extraordinária de 21/03/2017 e 
ratifi cado em 19/05/2017; e (C) a alteração aos Artigos 9, 12 e 41 do Estatuto Social da Companhia. 07. Deliberações: Após discussão das 
matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram: (A) o Plano de Opção 
de Compra de Ações Regular (Pós-IPO) da Companhia, cuja cópia foi numerada, autenticada pela mesa da reunião e arquivada na sede da 
Companhia; (B) a alteração ao Plano de Opção de Compra de Ações Pré-IPO da Companhia, originalmente aprovado pelos acionistas na 
Assembleia Geral Extraordinária de 21/03/2017 e ratifi cado em 19/05/2017, cujo texto alterado e consolidado foi numerado e autenti-
cado pela mesa da reunião e arquivado na sede da Companhia; e (C) a alteração dos Artigos 9, 12 e 41 do Estatuto Social da Companhia, 
que passam a vigorar com a seguinte e nova redação: “Artigo 9º. Qualquer indivíduo, pessoa jurídica ou qualquer outra entidade, agindo 
isoladamente ou vinculado(a) a acordo de voto, que torne-se detentor de um número de ações representando participação societária ou 
direitos de voto maiores ou iguais a 1% do capital social ou dos direitos de voto da Companhia, ou qualquer múltiplo inteiro deste percentual, 
deverá notifi car a Companhia, sendo que tal notifi cação deverá: (i) incluir as informações requeridas nos termos do artigo 12 da Instrução 
CVM nº 358/2000, o número total de ações e direitos de voto detidos, bem como os valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações 
e direitos de voto a eles potencialmente relativos e (ii) ser enviada imediatamente após este percentual ter sido alcançado ou ultrapassado. 
A obrigação em informar a Companhia também se aplica ao acionista cuja participação societária ou direitos de voto detidos se reduza abaixo 
dos percentuais mencionados acima. §1º. Caso o referido aumento na participação societária ou nos direitos de voto da Companhia vise a pro-
vocar ou provoque uma mudança de Controle ou alteração na estrutura administrativa da Companhia, ou de outra maneira gere uma obrigação 
de realizar oferta pública de aquisição, o acionista ou grupo de acionistas adquirente deverá divulgar e revelar tais informações ao mercado 
por meio de anúncios publicados nos mesmos canais de divulgação habitualmente utilizados pela Companhia para suas próprias publicações. 
§2º. O descumprimento das disposições deste Artigo ensejará a aplicação da penalidade de suspensão de direitos, estabelecida no Artigo 12, 
Inciso XII deste Estatuto Social. §3º. O Diretor de Relações com Investidores deverá enviar assim que recebidas pela Companhia cópias de tais 
notifi cações à CVM e às bolsas de valores em que os valores mobiliários da Companhia são admitidos à negociação.” “Artigo 12. Compete à 
Assembleia Geral, além das atribuições conferidas por lei e regulamentos aplicáveis por este Estatuto Social: (...) XII. suspender o exercício 
de direitos de acionista, incluindo direitos de voto, de qualquer acionista ou acionistas que deixem de cumprir obrigação legal, regulamentar 
ou estatutária, na forma do disposto no artigo 120 da Lei das S.A. e em observância do Parágrafo único deste Artigo 12; (...) Parágrafo único: 
Para fi ns do inciso XII acima: (a) Os acionistas que representem 5%, no mínimo, do capital social, poderão convocar uma assembleia geral 
para deliberar sobre a suspensão dos direitos do acionista inadimplente, quando o Conselho de Administração não atender, no prazo de 8 dias, 
a pedido de convocação que apresentarem, com a indicação da obrigação descumprida e a identifi cação do acionista ou acionistas inadim-
plentes; (b) Caberá à assembleia geral que aprovar a suspensão dos direitos do acionista ou acionistas também estabelecer, entre outros 
aspectos, o alcance e o prazo da suspensão, sendo vedada a suspensão dos direitos de fi scalização e de pedido de informações assegurados em 
lei; e (c) A suspensão de direitos cessará tão logo o acionista sane o inadimplemento, cumprindo com as obrigações que levaram à aplicação 
da suspensão”. A exclusão dos parágrafos 4º e 5º do Artigo 41 do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte e nova 
redação: “Artigo 41. O exercício social coincide com o ano civil. Ao término de cada exercício social serão elaboradas as demonstrações fi nan-
ceiras previstas em lei. §1º. Além das demonstrações fi nanceiras ao fi m de cada exercício social, a Companhia fará elaborar as demonstrações 
fi nanceiras trimestrais, com observância dos preceitos legais pertinentes. §2º. Juntamente com as demonstrações fi nanceiras do exercício, 
os órgãos da administração da Companhia apresentarão à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido, 
com observância do disposto neste Estatuto e na Lei das S.A. §3º. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, 
os eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda e a contribuição social.” 08. Encerramento: Nada mais havendo 
a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura de presente ata 
que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Acionistas presentes: Carrefour S.A., p.p Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda; Carrefour 
Nederland B.V., p.p. Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda Península II Fundo de Investimento em Participações; p.O3 Gestão de Recursos Ltda., 
p. Eduardo Pongrácz Rossi e Flávio de Moraes Correia. São Paulo, 26/06/2017. Confere com a original lavrada em livro próprio. Charles André 
Pierre Desmartis - Presidente da Mesa; Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda - Secretária da Mesa. 


