COMUNICADO AO MERCADO
GUARARAPES CONFECÇÕES S.A.
CNPJ nº 08.402.943/0001-52
NIRE nº 24.300.000.731
Capital Aberto

São Paulo, 27 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, em
complemento ao Comunicado ao Mercado divulgado pela Companhia em 23 de março de 2018, informar
que, em razão do tempo a ser investido no exercício das atividades de candidato à Presidência da República,
o Sr. Flavio Gurgel Rocha também não será indicado para reeleição aos cargos de Diretor Presidente das
Lojas Riachuelo S.A. e da Midway Financeira S.A – Crédito, Financiamento e Investimento, porém
continuará a exercer suas funções nos referidos cargos até o término de seus respectivos mandatos, sendo
certo que seu substituto será eleito pelo Conselho de Administração em reunião a ser realizada em breve.

Atenciosamente,
GUARARAPES CONFECÇÕES - LOJAS RIACHUELO
Nevaldo Rocha - Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente
Flavio Gurgel Rocha - Diretor de Relações com Investidores
Sobre a Guararapes-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.

