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São Paulo, 30 de janeiro de 2017.

À
BM&FBOVESPA S.A – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
Superintendência de Acompanhamento de Empresas
Sr. Nelson Barroso Ortega
ASSUNTO:

79/2017 – SAE/GAE 2
Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
MARISA LOJAS S.A. CNPJ: 61.189.288/0001-89

Referimo-nos à vossa solicitação, conforme abaixo, visando fornecer esclarecimentos, em
atendimento ao Ofício 79/2017 - SAE/GAE 2, de 27 de janeiro de 2017 (“Ofício”) da
BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”).
I.

Ofício BM&FBOVESPA 79/2017 SAE/GAE 2:

“27 de janeiro de 2017
79/2017 – SAE/GAE 2

Marisa Lojas S.A.
At. Sr. Adalberto Pereira dos Santos
Diretor de Relações com Investidores

Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pela Agência Estado - Broadcast, em 27/01/2017, consta, entre outras
informações, que a expectativa dessa companhia é continuar com um patamar de
investimentos da ordem de R$ 60 milhões em 2017.
Não identificamos essas informações nos documentos enviados por essa companhia, por meio
do Sistema Empresas.NET. Em caso de contraditório, favor informar o documento e as páginas
em que constam as informações e a data e hora em que as mesmas foram enviadas.
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Cabe ressaltar que a companhia deve divulgar informações periódicas, eventuais e demais
informações de interesse do mercado, por meio do Sistema Empresas.NET, garantindo sua
ampla e imediata disseminação e o tratamento equitativo de seus investidores e demais
participantes do mercado.
Isto posto, solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 30/01/2017, sem
prejuízo ao disposto no parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/02, com a sua
confirmação ou não, bem como outras informações consideradas importantes.
A resposta dessa empresa deve ser enviada por meio do módulo IPE, selecionando-se a
Categoria: Fato Relevante ou a Categoria: Comunicado ao Mercado, o Tipo: Esclarecimentos
sobre consultas CVM/Bovespa e, em seguida, o Assunto: Notícia divulgada na mídia, o que
resultará na transmissão simultânea do arquivo para a BM&FBOVESPA e CVM. A opção de
responder através de Fato Relevante não afasta eventual apuração, pela CVM, das
responsabilidades pela sua divulgação intempestiva, nos termos da Instrução CVM nº 358/02.
Ressaltamos a obrigação, disposta no parágrafo único do art. 4º da Instrução CVM nº 358/02,
de inquirir os administradores e acionistas controladores da companhia, com o objetivo de
averiguar se estes teriam conhecimento de informações que deveriam ser divulgadas ao
mercado.
No arquivo a ser enviado deve ser transcrito o teor da consulta acima formulada antes da
resposta dessa empresa.
Esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela CVM e
BM&FBOVESPA em 13/12/2011, e o seu não atendimento poderá sujeitar essa companhia à
eventual aplicação de multa cominatória pela Superintendência de Relações com Empresas –
SEP da CVM, respeitado o disposto na Instrução CVM nº 452/07.
Atenciosamente,

Nelson Barroso Ortega
Superintendência de Acompanhamento de Empresas
BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros”
c.c.: CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira - Superintendente de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos - Superintendente de Relações com o Mercado e
Intermediários
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II.

Esclarecimentos da Companhia:

Diante do conteúdo da notícia veiculada no AE NEWS em 27 de janeiro de 2017, a Companhia
esclarece que estamos em discussão interna sobre quais valores seriam destinados para
reformas de lojas.
Tendo em vista que uma estimativa poderia ser a manutenção de investimentos no mesmo
patamar de 2016, houve uma inferência de que o investimento seria “da ordem de R$ 60
milhões em 2017”. Sobre o mesmo assunto, podemos mencionar ainda que houve outra
inferência de valor distinto - vide notícia veiculada no Jornal O Estado de São Paulo de 30 de
janeiro de 2017.
Importante ressaltar que há um cronograma a seguir, segundo o qual (i) a Companhia enviará
o orçamento de capital na proposta de administração até o final de março/17; e (ii)
mencionada proposta de administração deverá ser aprovada em Assembléia Geral Ordinária;
para então termos um orçamento de capital oficial.
Isto posto, entendemos que não há necessidade de atualização do item 11.1 do Formulário
de Referência.
A Companhia coloca-se à inteira disposição desta Comissão para prestar quaisquer outros
esclarecimentos que se façam necessários.

MARISA LOJAS S/A
Adalberto Pereira dos Santos
Diretor de Relações com Investidores

