
Casino adquire um milhão de ações da Wilkes e assume Grupo Pão de Açúcar 
 
O Casino agora detém 52,5% do capital votante e 70,4% do capital total da Wilkes, a holding 
controladora do GPA 
 

 
Casino (Foto: AFP Photo) 

 
O Casino informou, nesta quinta-feira (23/08), ter adquirido um milhão de ações com direito a 
voto da Wilkes, controladora do Grupo Pão de Açúcar, em sequência ao exercício da primeira 
opção de venda da família Diniz, conforme previsto em acordo assinado entre ambos em 2005. 
O Casino agora detém 52,5% do capital votante e 70,4% do capital total da Wilkes, a holding 
controladora do GPA. 
  
Em 6 de agosto, o empresário Abilio Diniz, filho do fundador do Pão de Açúcar, anunciou sua 
decisão de exercer a primeira opção de venda de ações da controladora da companhia, 
equivalente a ações ordinárias da Wilkes que representam 2,4% do capital social com direito a 
voto por US$ 10,5 milhões. 
  
Com isso, Abilio ficou com 47,6%, concluindo o processo de transferência do controle iniciado 
em 22 de junho, nos termos do contrato. Adicionalmente, com a venda deste primeiro bloco de 
ações, o empresário brasileiro garante o direito a uma opção de venda de um segundo bloco 
de ações ordinárias, correspondente à totalidade de sua participação na Wilkes. A segunda 
opção de venda poderá ser exercida em um prazo de oito anos, a partir de junho de 2014, 
expirando às 18h de 22 de junho de 2022. 
  
Relação entre Casino e Abilio 
 
Ao contrário do que ocorreu antes do Casino sentar na cadeira de comando do Pão de Açúcar, 
(quando Abilio tentou comprar a operação nacional do Carrefour) agora o diálogo parece ser 
mais aberto. Mesmo assim, alguns boatos apontaram que o empresário brasileiro estaria 
planejando a compra da participação do controle global do Carrefour por US$ 7 bilhões, 
informação negada por Abilio. 
  
Uma reportagem de Época NEGÓCIOS, na edição de junho, lembra a existência de uma 
cláusula no contrato entre Abilio e o Casino, que impede o empresário de competir no varejo. 
Para que Diniz assumisse o Carrefour, seria necessário que Jean-Charles Naouri concordasse 
em rasgar essa cláusula. 
 
Fonte: Época Negócios. [Portal]. Disponível em: 
<http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Acao/noticia/2012/08/casino-
adquire-um-milhao-de-acoes-da-wilkes-e-assume-grupo-pao-de-acucar.html>. 
Acesso em: 24 ago. 2012. 
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