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A companhia, com apoio do agente fiduciário, convocou a AGD da sua 4ª emissão de debentures para deliberar sobre 4
(quatro) alterações no texto da respectiva escritura, conforme descrito abaixo:

1) Exclusão da cláusula 7.1.2 inciso VIII

“ Vencimento antecipado não automático: (viii) concessão da preferência a outros créditos, assunção de novas
dívidas ou emissão de debêntures, partes beneficiarias ou qualquer outro valor mobiliário, pela emissora ou pela
fiadora.”

Justificativa: A justificativa da administração da Companhia para a referida exclusão é o entendimento de que a
cláusula foi indevidamente incluída na Escritura de Emissão, uma vez que, para a gestão ordinária de seus
empréstimos e financiamentos, a Companhia formaliza com frequência novas dívidas com o propósito de rolagem
dos seus financiamentos atuais, de acordo com os vencimentos dos contratos.; sendo assim, novos contratos foram
e serão celebrados para substituir aqueles que venceram e vencerão. Adicionalmente, a administração da
Companhia entende que o acompanhamento dos limites de endividamento deve ser realizado através dos índices
de coberturas (covenants) estabelecidos na escritura.
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2) Alteração na definição da Dívida Bruta e Dívida líquida (alterações grifadas) que constam na clausula 7.1.2 inciso XII

"Dívida Bruta": Somatório dos saldos das operações de empréstimos e financiamentos registrados no passivo
circulante e no passivo não circulante, incluindo os saldos das operações de hedge, contratados com o objetivo de
mitigar os riscos de variação nas taxas de juros ou moedas, registrados no ativo circulante e ativo não circulante.

"Dívida Líquida": Somatório dos saldos das operações de empréstimos e financiamentos registrados no passivo
circulante e no passivo não circulante, incluindo os saldos das operações de hedge, contratados com o objetivo de
mitigar os riscos de variação nas taxas de juros ou moedas, registrados no ativo circulante e no ativo não circulante,
menos o saldo de caixa e equivalentes de caixa.

Justificativa: A justificativa da administração da Companhia para alteração das definições de “Dívida Bruta” e “Dívida
Líquida” é de que a Companhia possui em sua carteira de empréstimos operações de 4.131 combinadas com
contratos de hedge para eliminar a exposição cambial. Porém, para fins contábeis, nos momentos em que os
contratos de hedge resultem em saldos favoráveis para a Companhia, este saldo é classificado no Balanço
Patrimonial em contas ativas e, por consequência, não são contemplados na definição de Dívida que consta
atualmente na Escritura de Emissão.
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3) Alteração na definição do EBITDA (alteração grifada) que consta na clausula 7.1.2 inciso XII

"EBITDA": significa o lucro ou prejuízo líquido da Emissora, em bases consolidadas, relativo aos 12 meses anteriores
à cada data de apuração, deduzidos: (a) das despesas (receitas) financeiras líquidas, (b) do imposto de renda e da
contribuição social, (c) das despesas de depreciação e amortização, (d) do impairment sobre ativos, e (e) efeitos
resultantes da norma IFRS16, conforme registrado na DF/ITR nas linhas aplicáveis;

Justificativa: A justificativa para alteração da definição de “EBITDA” é que, com a implementação da norma IFRS16
no dia 1º (primeiro) de janeiro de 2019, os pagamentos mensais de contratos de alugueis e equipamentos,
anteriormente registrados como despesas operacionais, passam a serem considerados como amortizações de
contratos de arrendamento, favorecendo assim o cálculo do EBITDA.

4) Definição do inicio de vigência do item 3 descrito acima (alteração grifada), clausula 7.1.2 inciso XI item (a)

“(a) o índice de Dívida Líquida/EBITDA seja, em qualquer data de verificação após 30 de junho de 2020, superior a 
3,25 vezes, ...”

Justificativa: a companhia está realizando ajustes na sua operação e estrutura de capital que possibilite atender a 
definição de covenant ajustada conforme descrito no item 3 acima após 30 de junho de 2020.
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807,9 874,2 908,5 858,4Total 751,0 752,5 790,4 701,7Total

Carteira CR Disponível 4T18 1T19 2T19 3T19

Saldo CR (NE 5) 302,2 323,0 309,9 362,6

Garantias (NE 14) (245,3) (201,3) (191,8) (205,9)

Saldo Disponível 56,9 121,7 118,1 156,7
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9M18 9M19 ∆ 9M18 9M19 ∆ 9M18 9M19 ∆ 9M18 9M19 ∆ 9M18 9M19 ∆
Receita Bruta 4.916,2 5.047,2 2,7% 11.340,2 13.365,9 17,9% 1.646,1 1.615,2 -1,9% 909,3 910,1 0,1% 1.876,6 2.085,9 11,2%

Lucro Bruto 1.493,4 1.512,4 1,3% 3.247,7 3.772,2 16,1% 456,3 443,8 -2,7% 254,4 262,8 3,3% 518,6 586,4 13,1%

% Mg Bruta 30,4% 30,0% -0,4p.p. 28,6% 28,2% -0,4p.p. 27,7% 27,5% -0,2p.p. 28,0% 28,9% 0,9p.p. 27,6% 28,1% 0,5p.p.

SG&A -1.156,0 -1.161,1 0,4% -1.985,3 -2.322,2 17,0% -487,6 -475,1 -2,6% -211,1 -215,3 2,0% -420,9 -421,3 0,1%

% SG&A -23,5% -23,0% 0,5p.p. -17,5% -17,4% 0,1p.p. -29,6% -29,4% 0,2p.p. -23,2% -23,7% -0,4p.p. -22,4% -20,2% 2,2p.p.

EBITDA Ajust 337,4 351,2 4,3% 1.262,5 1.450,0 14,9% -31,3 -31,3 0,0% 44,0 43,5 -1,1% 97,7 165,1 69,0%

Mg EBITDA Ajust 6,9% 7,0% 0,1p.p. 11,1% 10,8% -0,3p.p. -1,9% -1,9% 0,0p.p. 4,8% 4,8% -0,1p.p. 5,2% 7,9% 2,7p.p.

Lucro Líquido Ajust 7,5 -17,8 -346,1% 358,7 378,9 5,6% NI NI NI -9,3 -4,4 -52,7% 49,2 54,1 10,0%

Mg Líquida Ajust 0,2% -0,4% -0,6p.p. 3,2% 2,8% -0,4p.p. NI NI NI -1,0% -0,5% 0,5p.p. 2,6% 2,6% 0,0p.p.

9M18 9M19 ∆ 9M18 9M19 ∆ 9M18 9M19 ∆ 9M18 9M19 ∆ 9M18 9M19 ∆

Lojas em Operação 1.150 1.149 -1 1.768 1.995 227 414 423 9 204 198 -6 413 434 21

Venda média loja/mês 475,0 488,1 2,8% 679,0 706,0 4,0% 441,8 424,3 -4,0% 495,3 510,7 3,1% 445,8 474,7 6,5%

Despesa média loja/mês -111,7 -112,3 0,5% -124,8 -129,3 3,7% -130,9 -124,8 -4,6% -115,0 -120,8 5,1% -100,0 -95,9 -4,1%

Despesa Pessoal/Vendas -15,9% -15,4% 0,5p.p. -11,8% -11,7% 0,1p.p. NI NI NI NI NI NI -13,2% -13,4% -0,2p.p.

Funcionários / loja 19,3 17,6 -1,7 19,6 19,6 0,0 16,8 16,1 -0,7 NI NI NI 15,1 15,8 0,7

Varejo (89%) + Atacado

2018 não foi publicado com IFRS16

Varejo3T18 não foi publicado com IFRS16Varejo + 4Bio

A Pague Menos, apesar do baixo nível de crescimento em vendas, causado pela manutenção do seu portfólio de lojas e baixo same
store sales, conseguiu diluir SG&A, ancorada por melhora de produtividade  e manter seu patamar de Mg EBITDA em 7,0%.

Fontes: Releases publicados
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