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FATO RELEVANTE
Alteração Do Portal De Divulgação De Ato Ou Fato Relevante

GUARARAPES CONFECÇÕES S.A. – Lojas Riachuelo [B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO (“B3”):
GUAR3(ON); GUAR4(PN)] o maior grupo empresarial de moda do Brasil e controlador da rede varejista
Lojas Riachuelo, em atendimento a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 03 de
janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 358”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em
geral que o portal de notícias com página na internet da “Rede Divulgação”
(http://www.rededivulgacao.com.br) será, a partir desta data, utilizado pela Companhia para divulgação dos
seus atos e fatos relevantes, disponibilizando as respectivas informações em sua integralidade em seção com
acesso gratuito.
Não obstante a alteração do portal de notícias com página na internet utilizado pela Companhia, os atos e
fatos relevantes continuarão a serem veiculados na página na rede mundial de computadores da Companhia
(http://www.riachuelo.com.br/ri), e no sistema de envio de informações periódicas e eventuais da CVM e B3
(Sistema Empresas.Net). Adicionalmente, em linha com o disposto no Manual de Política de Divulgação de
Informações da Companhia, a divulgação do ato ou fato relevante ao mercado também poderá ocorrer
através de publicação nos jornais de grande circulação utilizados habitualmente pela Companhia, que poderá
ser feita de forma resumida com indicação dos endereços na rede mundial de computadores, onde a
informação completa deve estar disponível ao mercado em geral, em teor no mínimo idêntico àquele
remetido à CVM.
A Companhia informa ainda que realizará as alterações pertinentes em seu formulário cadastral, exigido pela
Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada. O Manual de Política de Divulgação
de Informações da Companhia está disponível na página eletrônica da Companhia e na página eletrônica da
CVM.
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