Rio de Janeiro – RJ, 23 de maio de 2018
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
Superintendência de Acompanhamento de Empresas e Ofertas de Valores Mobiliários
de Renda Variável
At.:

Ana Lúcia da Costa Pereira

c.c.: CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com o Mercado e
Intermediários
Ref.: Ofício nº 1081/2018-SAE

Prezados Senhores,

Lojas Americanas S.A. (“Companhia” ou “LASA”), em resposta ao Ofício nº
1081/2018-SAE (“Ofício”), transcrito abaixo, expõe o que segue:
“21 de maio de 2018
1081/2018-SAE
Lojas Americanas S.A.
At. Carlos Eduardo Rosalba Padilha
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 21/05/2018, sob o
título “Lojas de conveniência devem crescer 4% este ano no país”, consta,
entre outras informações, que:
i.
a companhia planeja, no longo prazo, alcançar 3 mil lojas
“Local”; e
ii.
a BR quer atrair um parceiro para investir em conveniência e a
Lojas Americanas já abriu conversas com a distribuidora.
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Solicitamos esclarecimento sobre os itens assinalados, até 22/05/2018,
com a sua confirmação ou não, bem como outras informações
consideradas importantes.”
Sobre os questionamentos derivados da matéria em referência, a Companhia destaca que
não divulgou meta de abertura de lojas de conveniência, mas apresentou, ao ser
questionada por analista de mercado durante a Teleconferência de Divulgação de
Resultados realizada no dia 11 de maio de 2018, que o modelo de lojas de conveniência
ainda é pouco explorado no Brasil e que, sendo assim, apresenta um potencial de abertura
para um projeto de longo prazo de 3 mil lojas.
O avanço nos estudos e plano de negócios realizados pela LASA sobre sua entrada no
mercado de lojas de conveniência vem sendo amplamente divulgado ao mercado nos
Comentários de Desempenho das ITRs e da DFP apresentados ao longo dos anos de 2017
e 2018, todos publicados por meio do sistema Empresas.Net.
Por fim, tendo em vista repercussão ocorrida na imprensa, a Companhia informa que se
envolve em constantes discussões sobre oportunidades em geral que possam ser de seu
interesse e mantém tratativas com a Petrobras Distribuidora S.A. a respeito de eventual
operação envolvendo lojas de conveniência. No entanto, não há, até o momento, nenhum
documento vinculante celebrado, nem tampouco definição a respeito de qualquer
operação nos moldes descritos pela imprensa, ou sobre termos ou tempo aplicáveis.
Sendo o que tínhamos para o momento, mantemo-nos à disposição para prestar quaisquer
esclarecimentos adicionais que porventura sejam necessários.

Atenciosamente,

Carlos Eduardo Rosalba Padilha
Diretor de Relações com Investidores
LOJAS AMERICANAS S.A.

