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Lojas Renner S.A. – Divulgação da Alienação de Patrimônio Material
Olá,

1

A abaixo assinada T. Rowe Price Associates, Inc., em nome de seus afiliados consultores, informa
por meio deste que, em 02 de janeiro de 2019, em nome de alguns de seus clientes e na condição
de gerentes de investimentos, diminuiu sua posição em ações ordinárias da LOJAS RENNER S.A.
para 71.043.206 ações ordinárias, o que representa 9,86% do total de ações ordinárias emitidas
pelas LOJAS RENNER S.A até essa mesma data.

2

Para fins do Artigo 12 da Instrução nº 358 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) brasileira, de
3 de janeiro de 2002 (“Instrução CVM nº 358”), conforme atualizada pela Instrução CVM nº 449, de
15 de março de 2007, e pela Instrução CVM nº 568, de 17 de setembro de 2015, a T. Rowe Price
Associates, Inc. solicita ao responsável pelas relações com os investidores das LOJAS RENNER S.A.
a comunicação das seguintes informações à CVM por meio do Sistema de Envio de Informações
Periódicas e Eventuais – IPE:
(i)

a T. Rowe Price Associates, Inc. possui sede social em 100 East Pratt Street, Baltimore,
Maryland 21202, Estados Unidos da América;

(ii)

a T. Rowe Price Associates, Inc. alienou ações ordinárias de modo que o total de ações em seu
poder após a operação em questão passou a ser 71.043.206 ações ordinárias das LOJAS
RENNER S.A. na condição de gerente de investimentos, conforme especificado no item 1 acima;

(iii)

as posições acionárias supracitadas são estritamente para fins de investimento e não busca
causar nenhum tipo de transferência de controle nem alterações na estrutura de
gerenciamento das LOJAS RENNER S.A.;

(iv)

nenhum debenture conversível em ações emitido pelas LOJAS RENNER S.A. permanece
em poder dos clientes relevantes; e

(v)

nenhum acordo ou contrato regulador do exercício do direito de votação ou da compra e
venda de valores mobiliários emitidos pelas LOJAS RENNER S.A. foi executado pelo clientes
relevantes.

(vi)

Os representantes legais no Brasil dos fundos e portfólios de investimentos são:
a. JP Morgan S.A. DTVM, CNPJ: 33.851.205/0001-30
b. Citibank (Brasil), CNPJ: 33.868.597/0001-40
c.

Classificação: Interno

HSBC Bank Brasil S.A., CNPJ: 17.006.154/0001-93

3

Em caso de dúvidas ou comentários sobre a operação, sinta-se à vontade para entrar em
contato conosco.

Atenciosamente,

_________________________________
T. ROWE PRICE ASSOCIATES, INC.
Gary Greb
Vice-presidente

Classificação: Interno

