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COMUNICADO AO MERCADO

A Empreendimento Pague Menos S.A. (“Companhia”), vem, em atendimento ao Ofício 853/2020-SLS
da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), emitido no dia 14 de outubro de 2020, prestar esclarecimentos à
B3, aos seus acionistas e ao mercado em geral, conforme segue.
Por meio do referido Ofício, a Superintendência de Listagem e Supervisão de Emissores da B3 solicitou
esclarecimentos à Companhia, tendo em vista notícia veiculada pelo jornal “Valor Econômico”, em 14 de
outubro de 2020, sob o título “Pague Menos prevê abrir mais 500 lojas” (“Notícia”), nos seguintes termos:

“Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 14/10/2020, sob o título “Pague Menos
prevê abrir mais 500 lojas”, consta, entre outras informações, que a rede projeta 500 aberturas
em cinco anos, de 2021 a 2025.
Solicitamos esclarecimentos sobre o item assinalado, até 15/10/2020, com a sua confirmação ou
não, bem como outras informações consideradas importantes.”
Em primeiro lugar, a Companhia esclarece que não apresenta projeções de abertura de lojas, ou qualquer
outra métrica de crescimento futuro, como guidance operacional, conforme lhe é facultado nos termos do
artigo 20 da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada. A Companhia acredita
que a quantidade de lojas a serem abertas em determinado período não representa, de forma isolada,
dado suficiente à formação de decisão de investimento de participantes do mercado.
As informações constantes da Notícia derivam, direta ou indiretamente, de documentos de divulgação
pública da Companhia, em especial do seu atual Formulário de Referência (“Formulário de Referência”) e
do Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Ações Ordinárias de Emissão da Empreendimentos Pague
Menos S.A. (“Prospecto”).
Cumpre ressaltar que a abertura de novas lojas é parte do curso normal dos negócios e da estratégia de
crescimento da Companhia, conforme evidenciado na seção 7.1 do Formulário de Referência pelo subtítulo
intitulado “Nossas Estratégias”, em especial no item “Retomada do nosso crescimento orgânico com a

expansão e reciclagem do nosso portfólio de lojas”, mencionando, inclusive, as regiões que são o foco de
seu crescimento, bem como seu objetivo de instalação da Clinic Farma para cada loja inaugurada.
Nesse sentido, a seção 6.3 do Formulário de Referência contém um histórico detalhado de abertura de
lojas pela Companhia. Especificamente para os últimos três anos, é informado que a Companhia inaugurou
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170 lojas em 2017, 141 lojas em 2018 e 28 lojas em 20191. Adicionalmente, na seção 10.8 do Formulário
de Referência é mencionado os montantes despendidos nos últimos três exercícios sociais para aberturas
de novas lojas (capex), sendo R$133,2 milhões em 2017, R$108,2 milhões em 2018 e R$16,4 milhões em
2019. Com tais informações, é possível estimar o custo de abertura máximo por loja da Companhia.
Por fim, o Prospecto menciona, na seção de “Destinação de Recursos” que 63,4%, ou R$452,0 milhões2,
dos recursos líquidos estimados da oferta pública inicial de ações da Companhia, a qual foi encerrada em
5 de outubro de 2020 (“Oferta”), serão destinados para abertura de novas lojas.
Dessa forma, a Companhia acredita que a menção na Notícia acerca da sua intenção de inaugurar 500
lojas nos próximos 5 (cinco) anos decorre de uma inferência feita pelo autor da matéria, com base em um
cálculo que tomou por base (i) os dados históricos de abertura de lojas e de investimentos já divulgados
pela Companhia (deduzindo, então, o investimento aproximado por loja), e (ii) o montante dos recursos
auferidos pela Companhia na Oferta destinados a abertura de novas lojas, não se tratando, portanto, de
projeção ou guidance da administração da Companhia acerca de seu crescimento futuro, muito menos de
informação inédita ao mercado.
Diante do exposto e acreditando ter esclarecido os questionamentos apresentados no Ofício, a Companhia
se coloca à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

São Paulo, 15 de outubro de 2020.

Luiz Renato Novais
Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores

1

Essas informações constam também do relatório da administração das demonstrações financeiras da Companhia
de cada um dos últimos exercícios sociais.
2
Valor este descrito no Prospecto, datado de 31 de agosto de 2020, ainda sem considerar o lote suplementar de
ações da Companhia que foi exercido em 30 de setembro de 2020.
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