.

COMUNICADO AO MERCADO

Ref.: Divulgação de doação de participação acionária relevante no Grupo Guararapes.
São Paulo, 03 de julho de 2018 - A Guararapes Confecções – Lojas Riachuelo [B3 S.A. - BRASIL, BOLSA,
BALCÃO: GUAR3(ON); GUAR4(PN)], divulga a seguir correspondência recebida nesta data do acionista controlador
e presidente do conselho de administração da Companhia, Sr. Nevaldo Rocha, sobre a doação de suas ações para seus
filhos, Lisiane Gurgel Rocha, Élvio Gurgel Rocha e Flavio Gurgel Rocha, também acionistas controladores da
Companhia.
O Departamento de Relações com Investidores da Companhia permanece à disposição dos acionistas para esclarecer
quaisquer questões relacionadas ao objeto deste Comunicado ao Mercado.

Atenciosamente,

Guararapes Confecções - Lojas Riachuelo
Newton Rocha de Oliveira Junior
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 303 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.

Natal, 03 de julho de 2018.
Guararapes Confecções S/A
Atte.: Newton Rocha de Oliveira Junior
Diretor de Relações com Investidores
Rua Leão XIII, 500 – São Paulo/SP
Cep.: 02526-900
Fax: (5511) 2281-2200
E-mail: ri@riachuelo.com.br
Ref.: Divulgação de negociação de participação acionária relevante no Grupo Guararapes.

Prezados Senhores,

Lisiane Gurgel Rocha, brasileira, em união estável, empresária, CPF nº 033.442.008-36 e RG nº 4.805.109SSP/SP, residente e domiciliada na cidade de São Paulo/SP; Élvio Gurgel Rocha, brasileiro, casado, empresário,
CPF nº 069.133.498-66 e RG nº 4.805.509-8-SSP-SP, residente e domiciliado na cidade de São Paulo – SP; e Flávio
Gurgel Rocha, brasileiro, casado, empresário, CPF nº 013.609.928-98 e cédula de identidade nº 4.805.519-0SSP/SP, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, na qualidade de donatários das ações ordinárias
e preferenciais, nominativas e sem valor nominal de emissão da Guararapes Confecções S/A., companhia
aberta inscrita no CNPJ sob o nº 08.402.943/0001-52 (“Ações” e “Companhia”), em cumprimento ao que
estabelece o artigo 12 da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM
358”), e Nevaldo Rocha, brasileiro, viúvo, empresário, CPF 003.693.494-15 e cédula de identidade nº
002.690.093-SSP/RN, residente e domiciliado na cidade do Natal/RN, na qualidade de presidente do conselho
de administração da Companhia e doador das Ações, em cumprimento ao que estabelece o artigo 12 da
Instrução CVM 358, vêm respeitosamente à presença de V.Sa. comunicar o que segue:
1.

O acionista controlador e presidente do conselho de administração da Companhia, Nevaldo Rocha,
informa a doação, à título gratuito, para seus filhos que também são acionistas controladores da
Companhia, de participação acionária relevante na Companhia, por meio de operações realizadas fora
da bolsa de valores, no montante de de 5.752.844 ações ordinárias, equivalente a 9,2% do capital social
total da Companhia, e, 7.333.283 ações preferenciais, equivalente a 11,8% do capital social total da
Companhia, conforme abaixo detalhado:
a.

1.917.615 ações ordinárias, equivalentes a 3,1% do capital social total da Companhia e 2.444.428
ações preferenciais, equivalentes a 3,9% do capital social total da Companhia, para Lisiane Gurgel
Rocha;

b.

1.917.614 ações ordinárias, equivalentes a 3,1% do capital social total da Companhia e 2.444.428
ações preferenciais, equivalentes a 3,9% do capital social total da Companhia, para Elvio Gurgel
Rocha;

c.

1.917.615 ações ordinárias, equivalentes a 3,1% do capital social total da Companhia e 2.444.427
ações preferenciais, equivalentes a 3,9% do capital social total da Companhia, para Flavio Gurgel
Rocha.
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2. Com a doação de participação acionária relevante indicada acima, os acionistas detinham e detém o
seguinte saldo de ações antes e após as transações acima descritas:
Antes da Doação
Acionista

Após a Doação

Antes da Doação

Após a Doação

% do
Escritural
% do
Escritural
% do
Capital Preferencial Capital Preferencial Capital

Antes da Doação

Escritural
Ordinária

% do
Capital

Escritural
Ordinária

NEVALDO ROCHA

5.752.844

9,2%

0

0,0%

7.333.283

11,8%

0

0,0%

13.086.127

21,0%

0

0,0%

LISIANE GURGEL ROCHA

6.122.414

9,8%

8.040.029

12,9%

6.923.550

11,1%

9.367.978

15,0%

13.045.964

20,9%

17.408.007

27,9%

ELVIO GURGEL ROCHA

5.933.210

9,5%

7.850.824

12,6%

6.868.550

11,0%

9.312.978

14,9%

12.801.760

20,5%

17.163.802

27,5%

FLAVIO GURGEL ROCHA

5.833.209

9,3%

7.750.824

12,4%

6.868.550

11,0%

9.312.977

14,9%

12.701.759

20,4%

17.063.801

27,3%

Total

23.641.677

37,9%

23.641.677

37,9%

27.993.933

44,9%

27.993.933

44,9%

51.635.610

82,7%

51.635.610

82,7%

Total

% do
Capital

Após a Doação
% do
Capital

Total

Cumpre ressaltar que o acionista controlador e presidente do conselho de administração da Companhia
reservou em seu favor, de forma vitalícia, o usufruto dos direitos políticos e econômicos de 1% (um por
cento) da participação societária por ele titulada junto a Companhia, ou seja, 57.528 ações ordinárias e
73.333 ações preferenciais, totalizando 130.861 ações da Companhia.
3. O acionista controlador e presidente do conselho de administração da Guararapes Confecções S/A., bem
como os donatários das Ações, informam que as transações acima descritas têm o pressuposto de
reorganizar societariamente as ações do grupo controlador, vinculados por parentesco e representantes de
um mesmo interesse, sem que haja intenção de alterar a composição do controle ou a estrutura
administrativa da Companhia.
4. Ainda ressalta-se que não existe qualquer acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto
ou a compra e venda das Ações.
5. Por fim, o acionista controlador e presidente do conselho de administração da Companhia informa que
já iniciou os procedimentos para o registro da doação, nos termos acima, junto ao Banco Itaú, na qualidade
de escriturador das ações da Companhia.

Permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Nevaldo Rocha
Presidente

Em conjunto com Lisiane Gurgel Rocha, Élvio Gurgel Rocha e Flávio Gurgel Rocha, acionistas
controladores.
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