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COMUNICADO AO MERCADO
A Lojas Renner S.A. (B3: LREN3; USOTC: LRENY), em cumprimento ao disposto
no artigo 157, §4º da Lei nº 6404/76, na regulamentação da CVM - Comissão de
Valores Mobiliários, no regulamento do Novo Mercado, da B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão e em seguimento ao Fato Relevante divulgado em 01 de novembro de
2018, vem informar aos acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de
Administração, em reunião realizada nesta data, logo após a Assembleia Geral
Ordinária, elegeu o Sr. Fabio Adegas Faccio como Diretor Presidente da
Companhia, sucedendo o Sr. José Galló, o qual deixa a Diretoria da Companhia,
nesta data, após o término de contrato. Também, nesta data, foi eleito o Sr. Henry
Costa, para substituir o Sr. Fabio Faccio na Diretoria de Produto.
O Conselho de Administração da Companhia agradeceu ao Sr. José Galló pelos 27
anos em que esteve à frente da Lojas Renner, como defensor da cultura e dos
valores corporativos, onde seu propósito de transparência, ética, justiça e
determinação foi sempre pautado no foco ao cliente, reconhecimento aos
colaboradores, obtenção de melhores resultados e geração de valor para os
acionistas. Além disso, foi sua liderança visionária e inspiradora que transformou a
Companhia, de uma rede de varejo regional, com apenas 8 lojas, na maior varejista
de moda do Brasil, com mais de 550 lojas pelo Brasil e Uruguai, de uma empresa
familiar à primeira corporação brasileira, com 100% das ações negociadas em
bolsa.
Ainda nesta data, José Galló foi eleito como Presidente do Conselho de
Administração da Lojas Renner, e continuará apoiando a Companhia nas decisões
estratégicas e na preservação da cultura corporativa.

O Conselho de Administração desejou aos novos Diretores que suas trajetórias,
iniciadas hoje, visem a continuidade do ciclo de crescimento que a Companhia tem
alcançado, com melhores resultados e maior geração de valor para os acionistas.
A história da Lojas Renner, ao longo dos anos, é fruto do trabalho de muitos que
têm a mesma cultura, a mesma determinação e que compartilham dos mesmos
propósitos. E assim vai continuar!
Porto Alegre, 18 de abril de 2019.
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