LOJAS AMERICANAS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 33.014.556/0001-96
NIRE nº 3330002817-0
FATO RELEVANTE
LOJAS AMERICANAS S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao disposto na Lei nº
6.404/76 e na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários, vem comunicar aos
seus acionistas e ao mercado em geral que os membros do Conselho de Administração da
Companhia, em reunião realizada nesta data, considerando o término da vigência do
programa de recompra de ações de emissão própria da Companhia aprovado por meio de
reunião do Conselho de Administração em 9 de maio de 2017, no âmbito do qual não foi
realizada nenhuma recompra de ações, decidiram, por unanimidade de votos e sem
ressalvas, aprovar, nos termos do art. 30, §1º, “b”, da Lei nº 6.404/76, e da Instrução CVM
nº 567/15, novo programa de recompra de ações de emissão da própria Companhia, para
cancelamento ou permanência em tesouraria e posterior alienação, que se iniciará nesta
data e se encerrará em 9 de maio de 2019 (“Programa de Recompra”).
O Programa de Recompra visa a aquisição de até 10.000.000 ações ordinárias e
10.000.000 ações preferenciais de emissão da Companhia. Conforme o conceito da
Instrução CVM nº 567/15, existem atualmente 193.242.835 ações ordinárias e
682.078.233 ações preferenciais de emissão da Companhia em circulação. As aquisições
dar-se-ão a débito das contas de reservas disponíveis constantes das demonstrações
contábeis do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 no valor de
R$570.200.000,00 (quinhentos e setenta milhões e duzentos mil reais).
As operações serão realizadas através de uma ou mais dentre as seguintes instituições
financeiras:
a) BRADESCO S.A. CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS Av.
Paulista, 1.450 – 7º and., Bela Vista São Paulo – SP CEP: 01.310-917 CNPJ/MF:
61.855.045/0001-32
b) BTG PACTUAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.477 – 15º and., Jardim Paulista São Paulo – SP CEP:
04.538-133 CNPJ/MF: 43.815.158/0001-22
c) CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS R. Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 700 – 10º and. (parte), Itaim Bibi.
São Paulo – SP CEP: 04.542-000 CNPJ: 42.584.318/0001-07
d) ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.400 – 10º
and., Itaim Bibi São Paulo – SP CEP: 04.538-132 CNPJ/MF: 61.194.353/0001-64

e) SANTANDER CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S/A Av.
Juscelino Kubitschek, 2.235 – 24º and., Vila Olímpia São Paulo – SP CEP: 04.543-011
CNPJ/MF: 51.014.223/0001-49
Consigna-se, ainda, que a Diretoria da Companhia foi autorizada a tomar todas as
providências necessárias para implementação das deliberações adotadas, bem como
definir a oportunidade e a quantidade de ações de emissão da Companhia a ser adquirida,
sempre dentro dos limites autorizados.
Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos junto ao Departamento de Relações com
Investidores da Companhia, através do telefone +55 (21) 2206-6001, ou por meio do email investidores@lasa.com.br.
Rio de Janeiro, 9 de maio de 2018
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