Comunicado

23 de agosto de 2016

Cnova N.V. arquiva Declaração de Operação no Anexo 13E‐3 (Transaction
Statement on Schedule 13E‐3)
na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos
AMSTERDAM, 23 de agosto de 2016, 23h35 CEST (Horário de verão da Europa Central) — A Cnova N.V. (NASDAQ e
Euronext Paris: CNV; ISIN: NL0010949392) (“Cnova” ou “Companhia”) arquivou hoje a Declaração de Operação no
Anexo 13E‐3 (Transaction Statement on Schedule 13E‐3) na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos
(Securities and Exchange Commission), referente à reorganização, anteriormente anunciada, envolvendo a
subsidiária brasileira da Companhia, Cnova Comércio Eletrônico S.A., e a Via Varejo S.A.
Esta Declaração de Operação e seus anexos, incluindo uma declaração preliminar com informações suplementares,
contêm informações pertinentes sobre esta reorganização.
A Declaração de Operação e seus anexos estão disponíveis aos investidores no sistema de arquivamento EDGARD
da SEC, em www.sec.gov, e a declaração preliminar com informações suplementares está disponível também na
página da Cnova, em www.cnova.com.
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Sobre a Cnova N.V.
A Cnova N.V., uma das maiores empresas globais de comércio eletrônico, atende 14 milhões de clientes ativos, operando sites de
última geração dedicados a vendas on‐line: o Cdiscount na França, Brasil e Costa do Marfim; e, no Brasil, Extra.com.br,
Pontofrio.com e Casasbahia.com.br. Com um amplo sortimento que inclui aproximadamente 37 milhões de produtos, a Cnova
N.V. oferece aos consumidores uma ampla gama de produtos a preços atraentes, diversas soluções de entrega rápidas e
convenientes ao consumidor, bem como práticas soluções de pagamento. A Cnova N.V. é parte integrante do Grupo Casino,
empresa global que atua em diversos segmentos do varejo. Os comunicados e notícias da Cnova N.V. estão disponíveis na página
www.cnova.com. As informações contidas ou apresentadas nos sites indicados acima não fazem parte do presente comunicado.
Este comunicado contém informações regulamentares (gereglementeerde informatie), no sentido que lhe atribui a Lei de
Supervisão de Mercados Financeiros holandesa (Wet op het financieel toezicht), que devem ser tornadas públicas em
conformidade com a legislação holandesa e a legislação francesa. O presente comunicado destina‐se exclusivamente a fins de
informação.
Informações Importantes para Investidores e Detentores de Valores Mobiliários
Este comunicado não é uma oferta de compra ou uma solicitação de uma oferta de venda de valores mobiliários. Os
investidores são aconselhados a lerem o edital da oferta (tender offer statement) do Casino se e quando este estiver disponível,
uma vez que ele conterá informações importantes.
A possível oferta pública de aquisição das ações ordinárias em circulação da Cnova, valor nominal de €0.05 por ação, descrita na
Declaração de Operação ainda não começou e poderá nunca ser iniciada. Se e quando a oferta for iniciada, o Casino irá protocolar
um edital de oferta (tender offer statement) no Schedule TO junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (U.S.
Securities and Exchange Commission) (“SEC”) e a Cnova irá oportunamente protocolar uma solicitação/recomendação no Anexo
14D‐9 (solicitation/recommendation statement on Schedule 14D‐9) em relação à oferta, o Casino irá protocolar uma minuta de
memorando da oferta (projet de note d’information) perante a French Autorité des marchés financiers (“AMF”) e a Cnova irá
oportunamente protocolar uma resposta ao memorando (projet de note d’information en réponse) incluindo a recomendação de
seu conselho de administração, em relação à oferta. O Casino e a Cnova pretendem enviar por correio tais documentos aos
acionistas da Cnova. Quaisquer documentos da oferta pública e quaisquer documentos contendo uma recomendação com
relação ao edital da oferta (tender offer statement) (incluindo qualquer oferta de compra, quaisquer cartas de encaminhamento
e outros documentos da oferta) e as solicitações/recomendações conterão informações importantes que deverão ser lidas
cuidadosamente antes que qualquer decisão seja tomada em relação a qualquer oferta pública. Tais documentos, conforme
alterados, serão disponibilizados aos acionistas da Cnova gratuitamente em www.cnova.com. Adicionalmente, quaisquer
documentos da oferta e outros documentos que o Casino e/ou a Cnova venham a protocolar perante a SEC e a AMF serão
disponibilizados a todos os investidores e acionistas da Cnova gratuitamente em www.groupe‐casino.fr e www.cnova.com. Salvo
em caso de exigência legal em sentido contrário, todos os documentos da oferta (e todos os demais documentos da oferta
protocolados perante a SEC e a AMF) serão disponibilizados gratuitamente no site da SEC: www.sec.gov e no site AMF: www.amf‐
france.org. Os documentos também poderão ser obtidos junto à Cnova mediante solicitação escrita ao Departamento de Relações
com Investidores, WTC Schiphol Airport, Tower D, 7th Floor, Schiphol Boulevard 273, 1118 BH Schiphol, The Netherlands, telefone
+31 20 795 06 71.
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