CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.
CNPJ/MF n° 39.346.861/0350-38
NIRE n° 35300566564
Companhia Aberta de Capital Autorizado

FATO RELEVANTE

CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A., companhia aberta de capital autorizado
(“Cencosud”), em atendimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Resolução CVM nº 44 de 23 de agosto de
2021, vem, em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 5 de maio de 2022, informar
ao mercado que, em 1º de julho de 2022, ocorreu a conclusão do processo de aquisição do
GIGA BR Distribuidor e Atacadista Ltda. (“GIGA”), após a obtenção de autorização pelo
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, com a aquisição da totalidade das
quotas representativas do controle do GIGA pela subsidiária da Companhia, Mercantil
Rodrigues Comercial Ltda.
O GIGA opera no Estado de São Paulo, contando com 10 lojas e um Centro de Distribuição,
e com mais de 1.300 colaboradores, tendo registrado faturamento acima de R$1,5 bilhão no
ano de 2021. Com a conclusão dessa aquisição, a Cencosud, por meio de sua nova subsidiária,
entrará no mercado de São Paulo, Estado onde a Cencosud ainda não opera, com o formato
de atacarejo “Cash & Carry”.
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Sobre a Cencosud Brasil
A Cencosud Brasil faz parte de um dos maiores e mais prestigiados grupos varejistas multimarca e
multiformato da América Latina e está entre as maiores supermercadistas do país, com mais de 20
mil colaboradores e mais de 350 lojas divididas em oito estados e mais de 70 cidades.
Possui uma liderança regional, marcas fortes e consolidadas, construídas ao longo de uma atuação
que visa proximidade do cliente, uma marca registrada que se se traduz no seu propósito de Paixão
por servir você, do seu jeito.
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