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Via Varejo S.A.
CNPJ/MF nº 33.041.260/0652-90  –  NIRE 35.300.394.925

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da Via Varejo S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada no dia 14 de agosto de 2014, às 10h00min, na sede social da 
Companhia, localizada na Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, na Rua João Pessoa, nº 83, 
Centro, a fi m de discutir e deliberar sobre a ordem do dia abaixo indicada. (a) eleição de novo membro efetivo 
para compor o Conselho Fiscal da Companhia e seu respectivo suplente, em razão de renúncia; (b) aprovação do 
regimento interno do Conselho Fiscal da Companhia. Informações Gerais: Os acionistas e seus representantes 
legais deverão comparecer à AGE munidos dos documentos hábeis de identidade. Aos acionistas que se farão 
representar por meio de procuração, requeremos o envio do instrumento de mandato outorgado na forma da lei 
com 72 (setenta e duas) horas de antecedência da AGE, ao Departamento Jurídico Societário da Companhia, 
na Rua João Pessoa, nº 83, mezanino, Centro, no Município de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, 
sob protocolo. Encontra-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, na página 
de relações de investidores da Companhia (www.viavarejo.com.br/ri) e na página da Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br), conforme Instrução CVM nº 481/09, cópia dos documentos correlatos 
referentes à matéria constante da presente Ordem do Dia.

São Caetano do Sul, 30 de julho de 2014.
Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira

Presidente do Conselho de Administração
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Via Varejo S.A.
CNPJ/MF nº 33.041.260/0652-90  –  NIRE 35.300.394.925

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados os senhores acionistas da Via Varejo S.A. 
(“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária 
(“AGE”), a ser realizada no dia 14 de agosto de 2014, às 10h00min, 
na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Caetano 
do Sul, Estado de São Paulo, na Rua João Pessoa, nº 83, Centro, a fi m 
de discutir e deliberar sobre a ordem do dia abaixo indicada. (a) eleição 
de novo membro efetivo para compor o Conselho Fiscal da Companhia 
e seu respectivo suplente, em razão de renúncia; (b) aprovação do 
regimento interno do Conselho Fiscal da Companhia. Informações 
Gerais: Os acionistas e seus representantes legais deverão comparecer 
à AGE munidos dos documentos hábeis de identidade. Aos acionistas 
que se farão representar por meio de procuração, requeremos o envio 
do instrumento de mandato outorgado na forma da lei com 72 (setenta 
e duas) horas de antecedência da AGE, ao Departamento Jurídico 
Societário da Companhia, na Rua João Pessoa, nº 83, mezanino, 
Centro, no Município de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, 
sob protocolo. Encontra-se à disposição dos Senhores Acionistas, 
na sede social da Companhia, na página de relações de investidores 
da Companhia (www.viavarejo.com.br/ri) e na página da Comissão 
de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br), conforme Instrução 
CVM nº 481/09, cópia dos documentos correlatos referentes à matéria 
constante da presente Ordem do Dia.

São Caetano do Sul, 30 de julho de 2014.
Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira

Presidente do Conselho de Administração
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