MARISA LOJAS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 61.189.288/0001-89
COMUNICADO AO MERCADO
Aquisição de participação relevante

A MARISA LOJAS S/A (“Companhia”) em atendimento ao disposto no artigo 12 da Instrução CVM nº
358, e alterações, informa que recebeu as informações abaixo enviadas pelo SAFRA SERVIÇOS DE
ADMINISTRAÇÃO FIDUCIARIA LTDA.:

À
MARISA LOJAS S.A.
CNPJ/ME nº 61.189.288/0001-89
Atenção do Sr. Adalberto Pereira dos Santos - Diretor de Relações com Investidores
REF.: DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE A AQUISIÇÃO E ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA
RELEVANTE E SOBRE NEGOCIAÇÕES DE CONTROLADORES E ACIONISTAS – ARTIGO 12 DA ICVM
358/2002.
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIARIA LTDA. sociedade limitada com sede social localizada
na Avenida Paulista, nº 2100, na cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob nº
06.947.853/0001-11, devidamente credenciada perante a CVM para o exercício da atividade de
administração de carteira de valores mobiliários conforme Ato Declaratório CVM nº 14.105, de 23 de
fevereiro de 2015, na qualidade de Administradora dos Fundos de Investimento geridos pela SAFRA
ASSET MANAGEMENT LTDA., sociedade limitada com sede social localizada na Avenida Paulista, nº
2100, na cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob nº 62.180.047/0001-31, em
cumprimento ao disposto no Artigo 12 da Instrução CVM 358, de 12 de janeiro de 2002, vem, por
meio desta, informar que fundos sob gestão da Safra Asset Management Ltda. atingiram participação
superior a 5% em ações da classe ON (AMAR3), de emissão da Marisa Lojas S.A., conforme detalhado
no quadro abaixo:

I.

nome e qualificação do adquirente,
indicando o número de inscrição no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

Safra Asset Management Ltda. (CNPJ/ME
62.180.047/0001-31), na qualidade de
gestora dos fundos de investimento que
adquiriram as ações objeto deste
instrumento.

II.

objetivo da participação e quantidade
visada contendo, se for o caso,
declaração de que os negócios não
objetivam alterar a composição do
controle ou a estrutura administrativa

A Safra Asset Management Ltda., por
meio dos fundos que gere, não pretende
alterar o controle da Companhia ou sua
estrutura administrativa, entretanto,
resguarda e pretende se fazer valer de

da sociedade;

todos os seus direitos de acionista para
proteger os interesses econômicos dos
seus cotistas. O fundo não tem meta préestabelecida para sua participação na
Companhia.

III.

número de ações e de outros valores
mobiliários e instrumentos financeiros
derivativos referenciados em tais ações,
sejam de liquidação física ou financeira,
explicitando a quantidade, a classe e a
espécie das ações referenciadas;

ON (AMAR3)
Quantidade = 14.577.957
Percentual = 5,57%

IV.

indicação de qualquer acordo ou
contrato regulando o exercício do
direito de voto ou a compra e venda de
valores mobiliários de emissão da
companhia;

Não se aplica

V.

se o acionista for residente ou
domiciliado no exterior, o nome ou
denominação social e o número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
ou no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas do seu mandatário ou
representante legal no País para os
efeitos do art. 119 da Lei nº 6.404, de
1976.

Não se aplica

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
Departamento Jurídico
juridico.asset@safra.com.br

São Paulo, 27 de julho de 2020.

Marisa Lojas S.A.
Adalberto Pereira dos Santos
Diretor de Relações com Investidores e Vice-Presidente Financeiro e Administrativo

