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COMUNICADO AO MERCADO
GUARARAPES CONFECÇÕES S.A. (“Companhia”), em resposta ao Ofício nº 628/2018-SAE,
recebido em 4 de abril de 2018 (“Ofício”), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em
geral o quanto segue.
Por meio do referido Ofício, a Superintendência de Acompanhamento de Empresas e Ofertas de
Valores Mobiliários de Renda Variável da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) solicitou
esclarecimentos à Companhia, nos seguintes termos:

“Em notícia veiculada pela agência Broadcast, em 04/04/2018, sob o título “Coluna
do Broadcast: Questão tributária atrasa transferência de ações da Vale para
fundos”, consta, entre outras informações, que:
1. A Riachuelo vai agora ao mercado para levantar R$ 800 milhões em debêntures;
2. Os bancos coordenadores acabam de ser contratados;
3. A varejista quer alongar suas dívidas.
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 05/04/2018, com a sua
confirmação ou não, bem como outras informações consideradas importantes.”
A Companhia confirma que tem avaliado e mantido negociações com determinadas instituições
financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, sobre uma possível
distribuição pública, sob esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476/09, de debêntures simples, não conversíveis em ações, no
valor de até R$ 800 milhões. Entretanto, a Companhia ressalta que, neste momento, não há
qualquer documento vinculante firmado com as respectivas instituições financeiras, da mesma
forma que referida distribuição pública e a própria emissão das debêntures não foram aprovadas
pelos órgãos societários competentes da Companhia.
Além de não haver aprovação societária ou assinatura de documento vinculante com as
instituições intermediárias, a Companhia ressalta que a informação veiculada na notícia não teve

como fonte a Companhia ou quaisquer de seus acionistas, administradores, empregados e/ou
colaboradores.
Salientamos ainda que a Companhia reconhece a importância das normas que buscam garantir a
simetria de informações no mercado e tem por política tempestivamente cumprir com referidas
normas. Contudo, a contratação de operações de dívida faz parte da gestão ordinária dos
negócios da Companhia, que continuamente avalia diversas estruturas de endividamento como
parte da estratégia de financiamento de suas atividades fim e administração do perfil de seu
endividamento.
Portanto, um novo endividamento por parte da Companhia, sob qualquer estrutura, não deve ser
por si só considerado um fato relevante nos termos do artigo 3º da Instrução CVM nº 358/02.
Nessa linha, é importante destacar que a divulgação da notícia em questão não implicou
movimentação atípica na negociação das ações da Companhia durante todo pregão do dia 4 de
abril de 2018.
Não obstante, a Companhia manterá o mercado informado sobre assuntos relacionados à
operação supracitada, inclusive mediante a publicação, na data de hoje, de Fato Relevante
informando ao mercado sobre sua intenção de realizar a emissão das debêntures, nos termos da
legislação e normas vigentes.
Por fim, acreditando ter esclarecido os questionamentos apresentados no Ofício, a Companhia se
coloca à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.
Natal, 5 de abril de 2018.
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