
Companhia Brasileira de Distribuição
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 47.508.411/0001-56  –  NIRE 35.300.089.901
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração 

realizada em 26 de março de 2018
1. Data, Hora e Local: aos 26 (vinte e seis) dias do mês de mar-
ço de 2018, às 09:00 horas, na sede social da Companhia Brasileira 
de Distribuição (“Companhia” ou “CBD”), na Avenida Brigadeiro Luís 
Antônio, nº 3.142, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 
2. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Jean-Charles Henri Naouri; 
Secretária: Ana Paula Tarossi Silva. 3. Convocação e Presença: 
Convocação realizada nos termos dos parágrafos primeiro e segundo do 
artigo 15 do Estatuto Social e dos artigos 7º e 8º do Regimento Interno 
do Conselho de Administração. Presente a maioria dos membros do 
Conselho de Administração da Companhia, a saber: Srs. Jean-Charles 
Henri Naouri, Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser, Carlos 
Mario Giraldo Moreno, Eleazar de Carvalho Filho, Jose Gabriel Loaiza 
Herrera, Luiz Aranha Corrêa do Lago, Luiz Augusto de Castro Neves, 
Luiz Nelson Guedes de Carvalho, Manfred Heinrich Gartz e Ronaldo 
Iabrudi dos Santos Pereira. 4. Ordem do Dia: Análise e deliberação 
acerca da declaração de distribuição e pagamento de juros sobre ca-
pital próprio, nos termos do artigo 36, parágrafo quarto, do Estatuto 
Social da Companhia. 5. Deliberação: Dando início aos trabalhos, 
os Srs. Conselheiros examinaram o item constante da Ordem do Dia 
e tomaram a seguinte deliberação, por unanimidade e sem ressalvas: 
5.1. Análise e deliberação acerca da declaração de distribuição e pa-
gamento de juros sobre capital próprio, nos termos do artigo 36, pará-
grafo quarto, do Estatuto Social da Companhia: Os Srs. membros do 
Conselho de Administração, nos termos do artigo 36, parágrafo quarto, 
do Estatuto Social da Companhia, deliberaram aprovar, ad referendum 
da Assembleia Geral Ordinária destinada a apreciar as demonstrações 
fi nanceiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, 
o pagamento de juros sobre o capital próprio referente ao período com-
preendido entre 1º de julho de 2017 a 31 de dezembro de 2017, no 
montante bruto de R$ 91.098.624,98 (noventa e um milhões, noventa e 
oito mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos), cor-
respondentes a R$ 0,321878444 por ação ordinária e R$ 0,354066288 
por ação preferencial (“JCP”), deduzido o valor relativo ao Imposto de 
Renda Retido na Fonte (IRRF), na forma da legislação em vigor, com 
exceção dos acionistas imunes e/ou isentos. Os membros do Conselho 
de Administração deliberaram ainda aprovar que o pagamento do JCP 
às ações de emissão da Companhia negociadas na B3 S.A. - Brasil, 
Bolsa, Balcão, bem como às demais ações escrituradas perante o Itaú 
Corretora de Valores S.A. (“Ações Brasileiras”), seja realizado em 25 
de maio de 2018, com base na posição acionária do dia 29 de março 
de 2018. O JPMorgan Chase Bank, na qualidade de banco depositário 
dos American Depositary Receipts representativos de ações preferen-
ciais de emissão da Companhia (“ADR”), será responsável por indicar 
as datas e procedimentos operacionais para pagamento do JCP aos 
detentores de ADr. Referidos JCP serão imputados ao valor do dividen-
do mínimo obrigatório relativo ao exercício social a ser encerrado em 
31 de dezembro de 2017. 6. Aprovação e Assinatura da Ata: Nada 
mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura 
desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, 
tendo sido assinada por todos os presentes. São Paulo, 26 de março 
de 2018. Composição da Mesa: Presidente - Sr. Jean-Charles Henri 
Naouri; Secretária - Sra. Ana Paula Tarossi Silva. Membros presentes 
do Conselho de Administração: Srs. Jean-Charles Henri Naouri, Arnaud 
Daniel Charles Walter Joachim Strasser, Carlos Mario Giraldo Moreno, 
Eleazar de Carvalho Filho, Jose Gabriel Loaiza Herrera, Luiz Augusto 
de Castro Neves, Luiz Aranha Corrêa do Lago, Luiz Nelson Guedes de 
Carvalho, Manfred Heinrich Gartz e Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira. 
Certifi co, para os devidos fi ns, que o presente documento é um extrato 
da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º do artigo 
130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. Ana Paula Tarossi Silva - 
Secretária. JUCESP sob nº 221.429/18-9, em 09/05/2018. (a) Flávia R. 
Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 20CM

[32320]-CBD_LEGAL_ATA_RCA_26-03-2018_9H_DOESP.indd   1[32320]-CBD_LEGAL_ATA_RCA_26-03-2018_9H_DOESP.indd   1 17/05/18   14:4017/05/18   14:40



Companhia Brasileira de Distribuição
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 47.508.411/0001-56  –  NIRE 35.300.089.901
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de março de 2018

1. Data, Hora e Local: aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 2018, às 09:00 horas, na sede social da 
Companhia Brasileira de Distribuição (“Companhia” ou “CBD”), na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.142, 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Jean-Charles Henri 
Naouri; Secretária: Ana Paula Tarossi Silva. 3. Convocação e Presença: Convocação realizada nos termos dos 
parágrafos primeiro e segundo do artigo 15 do Estatuto Social e dos artigos 7º e 8º do Regimento Interno do 
Conselho de Administração. Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, 
a saber: Srs. Jean-Charles Henri Naouri, Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser, Carlos Mario Giraldo 
Moreno, Eleazar de Carvalho Filho, Jose Gabriel Loaiza Herrera, Luiz Aranha Corrêa do Lago, Luiz Augusto de 
Castro Neves, Luiz Nelson Guedes de Carvalho, Manfred Heinrich Gartz e Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira. 
4. Ordem do Dia: Análise e deliberação acerca da declaração de distribuição e pagamento de juros sobre 
capital próprio, nos termos do artigo 36, parágrafo quarto, do Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberação: 
Dando início aos trabalhos, os Srs. Conselheiros examinaram o item constante da Ordem do Dia e tomaram a 
seguinte deliberação, por unanimidade e sem ressalvas: 5.1. Análise e deliberação acerca da declaração de 
distribuição e pagamento de juros sobre capital próprio, nos termos do artigo 36, parágrafo quarto, do Estatuto 
Social da Companhia: Os Srs. membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 36, parágrafo 
quarto, do Estatuto Social da Companhia, deliberaram aprovar, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária 
destinada a apreciar as demonstrações fi nanceiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2017, o pagamento de juros sobre o capital próprio referente ao período compreendido entre 1º de julho de 
2017 a 31 de dezembro de 2017, no montante bruto de R$ 91.098.624,98 (noventa e um milhões, noventa e 
oito mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos), correspondentes a R$ 0,321878444 por 
ação ordinária e R$ 0,354066288 por ação preferencial (“JCP”), deduzido o valor relativo ao Imposto de Renda 
Retido na Fonte (IRRF), na forma da legislação em vigor, com exceção dos acionistas imunes e/ou isentos. 
Os membros do Conselho de Administração deliberaram ainda aprovar que o pagamento do JCP às ações de 
emissão da Companhia negociadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, bem como às demais ações escrituradas 
perante o Itaú Corretora de Valores S.A. (“Ações Brasileiras”), seja realizado em 25 de maio de 2018, com base 
na posição acionária do dia 29 de março de 2018. O JPMorgan Chase Bank, na qualidade de banco depositário 
dos American Depositary Receipts representativos de ações preferenciais de emissão da Companhia (“ADR”), 
será responsável por indicar as datas e procedimentos operacionais para pagamento do JCP aos detentores de 
ADr. Referidos JCP serão imputados ao valor do dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício social a ser 
encerrado em 31 de dezembro de 2017. 6. Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram 
os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, 
tendo sido assinada por todos os presentes. São Paulo, 26 de março de 2018. Composição da Mesa: Presidente - 
Sr. Jean-Charles Henri Naouri; Secretária - Sra. Ana Paula Tarossi Silva. Membros presentes do Conselho de 
Administração: Srs. Jean-Charles Henri Naouri, Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser, Carlos Mario 
Giraldo Moreno, Eleazar de Carvalho Filho, Jose Gabriel Loaiza Herrera, Luiz Augusto de Castro Neves, Luiz 
Aranha Corrêa do Lago, Luiz Nelson Guedes de Carvalho, Manfred Heinrich Gartz e Ronaldo Iabrudi dos Santos 
Pereira. Certifi co, para os devidos fi ns, que o presente documento é um extrato da ata lavrada em livro próprio, 
nos termos do parágrafo 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. Ana Paula Tarossi Silva - 
Secretária. JUCESP sob nº 221.429/18-9, em 09/05/2018. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

FSP – 2COL X 11CM

[32320]-CBD_LEGAL_ATA_RCA_26-03-2018_9H_FSP.indd   1[32320]-CBD_LEGAL_ATA_RCA_26-03-2018_9H_FSP.indd   1 17/05/18   14:4017/05/18   14:40



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /PTB <FEFF005B004200610073006500610064006F00200065006D00200027004D0065006E006F0072002000740061006D0061006E0068006F00200064006F0020006100720071007500690076006F0027005D0020005500740069006C0069007A006500200065007300730061007300200063006F006E00660069006700750072006100E700F50065007300200064006500200066006F0072006D00610020006100200063007200690061007200200064006F00630075006D0065006E0074006F0073002000410064006F0062006500200050004400460020006D00610069007300200061006400650071007500610064006F00730020007000610072006100200065007800690062006900E700E3006F0020006E0061002000740065006C0061002C0020007000610072006100200065002D006D00610069006C007300200065002000700061007200610020006100200049006E007400650072006E00650074002E0020004F007300200064006F00630075006D0065006E0074006F00730020005000440046002000630072006900610064006F007300200070006F00640065006D0020007300650072002000610062006500720074006F007300200063006F006D0020006F0020004100630072006F006200610074002000650020006F002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000650020007600650072007300F50065007300200070006F00730074006500720069006F007200650073002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


