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COMUNICADO AO MERCADO
PEDIDO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO
Lojas Renner S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 27 da Instrução nº 481, de 17 de dezembro de 2009, da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”), vem comunicar que a Administração da Companhia, quando do envio de seu Manual para
Participação de Acionistas em Assembleia contendo instruções sobre a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da
Companhia (“AGO/E”), a ser realizada em 18 de abril de 2019, aproveitará o ensejo para fazer um pedido público de
procuração.
Considerando-se os riscos de não instalação da AGO/E em primeira convocação, que são diferentes para cada uma das
assembleias, com a necessidade de um quórum de 1/4 (um quarto) do capital social para as matérias objeto da AGO e de
2/3 (dois terços) para as matérias de competência da AGE, e que uma segunda convocação representaria custos
adicionais, a Administração da Companhia resolveu investir no mencionado pedido público de procuração para buscar
ampla participação de seu quadro acionário na AGO/E.
Nesse contexto, a Administração da Companhia deverá solicitar procurações para que os acionistas assegurem
participação na AGO/E, podendo, caso queiram, votar favoravelmente, desfavoravelmente ou se absterem em relação às
matérias que deverão constar na ordem do dia a ser publicada oportunamente por meio de Edital de Convocação.
Do Edital de Convocação, constarão as seguintes matérias:
I) em Assembleia Geral Ordinária:
1. examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018;
2. examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
3. fixar o número de membros do Conselho de Administração;
4. eleger os membros do Conselho de Administração;
5. fixar o montante da remuneração global dos Administradores;
6. fixar o número de membros do Conselho Fiscal;
7. eleger os membros do Conselho Fiscal; e
8. fixar o montante da remuneração dos membros do Conselho Fiscal.
II) em Assembleia Geral Extraordinária, que só irá ocorrer se a proposta da Administração para a destinação do lucro líquido,
do ano de 2018, for aprovada na Assembleia Geral Ordinária, que a antecede. Os itens 2, 3 e 4 abaixo estão condicionados
à aprovação do item 1, o item 3 também depende da aprovação do item 2, e a alteração do artigo 6º do Estatuto Social,
mencionada no item 4, está condicionada à aprovação do item 3:
1. examinar, discutir e votar a proposta do aumento do capital social, no valor total de R$ 1.112.049.759,43, sendo R$
72.049.759,43, através da incorporação de parte do saldo da conta de Reservas de Capital (Reserva de Plano de
Opções de Compra de Ações e Ações Restritas) e R$ 1.040.000.000,00, através da incorporação de parte do saldo
da conta de Reservas de Lucros (Reserva para Investimento e Expansão no valor de R$ 895.819.393,51, Reserva
Legal no valor de R$ 87.640.775,88 e Reserva de Incentivos Fiscais no valor de R$ 56.539.830,61);
2. examinar, discutir e votar a proposta de bonificação de ações, a razão de 10% (dez por cento), que corresponderá
à emissão de 72.002.450 novas ações ordinárias, sendo 1 (uma) nova ação ordinária para cada 10 (dez) ações
ordinárias, gratuitamente aos acionistas;
3. examinar, discutir e votar a proposta de aumento do capital social autorizado da Companhia até o limite de
1.361.250.000 (um bilhão, trezentas e sessenta e um milhões e duzentas e cinquenta mil) de ações ordinárias, em
razão e na proporção da bonificação de ações constante no item 2 acima;
4. aprovar a alteração no caput dos artigos 5º e 6º do Estatuto Social, para contemplar as deliberações acima; bem
como os aumentos do capital social subscrito e integralizado e o número de ações emitidas, tendo em vista as
deliberações do Conselho de Administração aprovadas em 21 de maio, 16 de agosto e 21 de novembro, todas do
ano de 2018, referentes ao exercício de outorgas do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia,
passando o capital social subscrito e integralizado da Companhia para R$ 3.749.522.796,96 (três bilhões, setecentos
e quarenta e nove milhões, quinhentos e vinte e dois mil, setecentos e noventa e seis reais e noventa e seis
centavos), divididos em 792.026.948 (setecentas e noventa e dois milhões, vinte e seis mil, novecentas e quarenta e
oito) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
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