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PROJEÇÃO DE NOVAS LOJAS  

 

 

A EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. (“Companhia”) (B3: PGMN3), nos termos da Lei nº 

6.404/76 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e às disposições da Resolução da CVM nº 44, 

de 23 de agosto de 2021, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral suas projeções de aberturas 

de lojas referentes aos exercícios sociais 2023 e 2024. 

 

São projetadas 60 novas lojas e 120 novas lojas, respectivamente, para os exercícios sociais de 2023 e 

2024. As projeções consideram apenas as aberturas brutas, isto é, não levam em conta eventuais 

fechamentos de lojas.  

 

As projeções foram elaboradas à luz de nossa experiência passada e consideram a nossa expectativa acerca 

das nossas operações, especialmente: (i) a nossa estratégia de expansão; (ii) a nossa capacidade financeira 

para suportar investimentos; (iii) a nossa capacidade de obter pontos comerciais atraentes com 

expectativas de retorno adequadas; (iv) a nossa capacidade de implantar novas lojas, incluindo a estrutura 

de engenharia e a disponibilidade de funcionários qualificados dentro do plano de carreira para operarem 

tais lojas; (v) a necessidade de alocação de capital relacionado à aquisição da Imifarma Produtos 

Farmacêuticos e Cosméticos S.A. (“Extrafarma”) e a integração operacional de seus ativos; e (vi) outras 

circunstâncias inerentes às atividades de expansão, sujeitas a riscos e incertezas.  

Qualquer alteração na percepção ou nos fatores acima descritos pode fazer com que os resultados 

concretos divirjam das projeções efetuadas. Vale ressaltar que as projeções são estimativas, e que não 

constituem promessa de desempenho, de modo que poderão ser revistas (positiva ou negativamente), 

especialmente no caso de alteração relevante nestes fatores. A Companhia manterá, nos termos das 

normas aplicáveis, o mercado informado sobre as projeções divulgadas.  

 

Fortaleza, CE, 20 de outubro de 2022 
 

 

Luiz Renato Novais 

Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores 

 


