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ESCLARECIMENTO SOBRE A DIRETORIA DA COMPANHIA
São Paulo, 23 de março de 2018 - A Guararapes Confecções S.A. – Lojas Riachuelo [B3 S.A. – BRASIL,
BOLSA, BALCÃO (“B3”): GUAR3(ON); GUAR4(PN)], sociedade por ações com registro de companhia
aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) na categoria “A”, com sede na Rodovia RN 160,
s/n, Km 03, Bloco-A, 1º andar, no Distrito Industrial, Natal/RN, CEP: 59115-900 (“Companhia”), o maior
grupo empresarial de moda do Brasil e controlador da rede varejista Lojas Riachuelo, vem esclarecer aos
seus acionistas e ao mercado em geral, que o Sr. Flavio Gurgel Rocha, atual Diretor Vice Presidente e Diretor
de Relações com Investidores da Companhia, pretende ser candidato à Presidência da República nas
eleições que serão realizadas no ano corrente.
O Sr. Flavio Gurgel Rocha continuará a exercer suas funções nos cargos que ocupa na Diretoria da
Companhia, até o término de seus respectivos mandatos (i.e. um ano a contar de 26 de abril de 2017). No
entanto, em razão do tempo a ser depreendido no exercício das atividades de candidato à Presidência da
República, a Companhia informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Sr. Flavio Gurgel Rocha
não será indicado para reeleição ao cargo de Diretor de Relação com Investidores, de modo que seu
substituto será eleito pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião a ser realizada em 27 de
abril de 2018, data em que ocorrerá a Assembleia Geral Ordinária da Companhia para deliberar, entre
outros, sobre as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017.
Atenciosamente,
GUARARAPES CONFECÇÕES - LOJAS RIACHUELO
Nevaldo Rocha - Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente
Flavio Rocha - Diretor de Relações com Investidor
Sobre a Guararpes-Riachuelo
A Guararapes é o maior grupo empresarial de moda do Brasil e controlador da rede varejista Lojas Riachuelo, uma das maiores redes
de lojas de departamento de vestuário do Brasil, com 302 lojas espalhadas por todo o território nacional. Desde o início, o objetivo
do Grupo Guararapes tem sido comercializar produtos de alta qualidade a preços acessíveis, sempre buscando satisfazer e agregar
valor a seus clientes e acionistas. A integração de sua cadeia produtiva, modelo comprovado de sucesso no mundo, é um de seus
diferenciais e o que permite à Guararapes-Riachuelo responder rapidamente às constantes mudanças e tendências do mercado e do
mundo da moda.

