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FATO RELEVANTE
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, em especial a Instrução CVM nº 358/02 e no regulamento do
Novo Mercado, da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, vem informar aos acionistas e
ao mercado em geral que o Conselho de Administração, em reunião realizada
nesta data, após ouvir o Comitê de Pessoas e o Diretor Presidente da Companhia,
aprovou o início do processo de transição em sua Diretoria, escolhendo o Sr. Fabio
Adegas Faccio, atual Diretor de Produto, como sucessor do Diretor Presidente, Sr.
José Galló, a partir de 18 de abril de 2019, quando então ocorrerá a primeira
reunião do Conselho de Administração, após a Assembleia Geral Ordinária de
2019.
A Companhia tem um programa estruturado de sucessão, que contempla a
identificação e o desenvolvimento de potenciais sucessores para todos os cargoschave. Nos últimos dois anos, esse programa foi intensificado, especialmente com
respeito à sucessão do Diretor Presidente, devido ao término do seu contrato.
Atendendo as melhores práticas de governança corporativa, a indicação do Sr.
Fabio Adegas Faccio está amparada por esse programa, chancelado pelo Comitê
de Pessoas e cujo nome será validado na reunião do Conselho de Administração
após a Assembleia Geral Ordinária de 2019.
A Companhia esclarece que, em reunião do Conselho de Administração de 18 de
outubro de 2018, o contrato do Sr. José Galló, atual Diretor Presidente, foi
prorrogado até 18 de abril de 2019 e que o mesmo permanecerá em seu cargo até
essa data, assegurando uma transição natural e dentro do planejado, continuando

também como membro do Conselho de Administração da Lojas Renner, apoiando
a Companhia nas decisões estratégicas e na preservação da cultura corporativa. O
Sr. Fabio Adegas Faccio permanecerá em seu cargo de Diretor de Produto até a
data da reunião do Conselho de Administração que ocorrerá após a Assembleia
Geral Ordinária de 2019 e, até lá, fará parte do programa estruturado de transição
para, então, assumir como novo Diretor Presidente.
O Sr. Fabio Faccio, ao longo dos 19 anos na Renner, foi Trainee, Gerente de Loja,
Gerente Regional, Gerente Geral de Lojas, Diretor de Lojas, Diretor de Operações
e, em 2018, após um período de job rotation, assumiu a posição de Diretor de
Produto da Companhia. Graduado em Administração de Empresas pela Pontifícia
Universidade Católica - PUC/SP, MBA em Varejo pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV/SP) e curso de extensão na Faculdade Dom Cabral, na Harvard Business
School e em Varejo de Moda na Faculdade Anhembi Morumbi. O Sr. Fabio Faccio,
com sua experiência e aprendizado dos últimos anos, dará sua contribuição aos
projetos transformadores da Companhia, com visão estratégica e de futuro, focada
em inovação e na expansão para os próximos anos.
Porto Alegre, 1º de novembro de 2018.
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