LOJAS AMERICANAS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 33.014.556/0001-96
NIRE 3330002817.0
Ata da Reunião do Conselho de Administração da Lojas Americanas S.A. (“Companhia”),
realizada em 17 de fevereiro de 2020.
1.
Data, Hora e Local: Em 17 de fevereiro 2020, às 18 horas, por conferência telefônica,
na forma autorizada pelo art. 10, §3º do Estatuto Social da Companhia.
2.
Convocação e Presenças: Dispensada a convocação, em razão da participação da
totalidade dos membros do Conselho de Administração, por conferência telefônica.
3.
Composição da Mesa: Presidente: Carlos Alberto da Veiga Sicupira; e Secretário:
Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez.
4.
Deliberações: Os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade
de votos, homologar o aumento do capital social da Companhia aprovado em reunião do
Conselho de Administração realizada em 2 de dezembro de 2019, no valor de
R$228.919.442,38 (duzentos e vinte e oito milhões, novecentos e dezenove mil, quatrocentos
e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos), diante da subscrição e integralização das
5.211.026 novas ações ordinárias e 10.260.362 novas ações preferenciais nominativas e sem
valor nominal emitidas no contexto do referido aumento, pelo preço de emissão de R$12,19
por ação ordinária e R$16,12 por ação preferencial (“Aumento de Capital”).
Registra-se que, em decorrência do Aumento de Capital ora homologado, o capital social da
Companhia passou de R$4.102.801.221,32 (quatro bilhões, cento e dois milhões, oitocentos e
um mil, duzentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos) para R$ 4.331.720.663,70 (quatro
bilhões, trezentos e trinta e um milhões, setecentos e vinte mil, seiscentos e sessenta e três
reais e setenta centavos), dividido em 545.154.656 ações ordinárias e 1.075.694.696 ações
preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. Oportunamente, a administração da
Companhia submeterá à assembleia geral de acionistas a alteração da redação do artigo 5º do
Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir o Aumento de Capital ora homologado.
5.
Aprovação e assinatura da ata: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada,
lida, aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes. Assinaturas: Carlos Alberto da
Veiga Sicupira; Cecília Sicupira; Claudio Moniz Barreto Garcia; Miguel Gomes Pereira Sarmiento
Gutierrez; Paulo Alberto Lemann; Paulo Veiga Ferraz Pereira; Roberto Moses Thompson
Motta; Sidney Victor da Costa Breyer.
A presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio da Companhia.

Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez
Secretário

LOJAS AMERICANAS S.A.
Publicly-held Company
CNPJ/ME nº 33.014.556/0001-96
NIRE 3330002817.0
Board of Directors Minutes of Meeting of Lojas Americanas S.A. (“Company”), held on
February 17, 2020.
5.
Date, Time and Venue: On February 17, 2020, at 6:00 p.m., through conference call, as
authorized by the §3º of Art. 10 of the Company’s Bylaws.
6.
Call e Presence: Waived the call considering the presence of all members of the Board
of Directors, through conference call.
7.
Board: Chairman: Carlos Alberto da Veiga Sicupira; and Secretary: Miguel Gomes
Pereira Sarmiento Gutierrez.
8.
Resolutions: The members of the Board of Directors, by unanimous vote, decided to
homologate the Company’s capital increase approved at Board of Directors meeting held on
December 2, 2019, in the amount of R$ 228,919,442.38 (two hundred and twenty-eight
million, nine hundred and nineteen thousand, four hundred and forty-two reais and thirtyeight cents), in view of the subscription and payment of 5,211,026 new common shares and
10,260,362 new preferred shares, all nominative and without par value, issued in the context
of said increase for the issue price of R$ 12.19 per common share and R$ 16.12 per preferred
share (“Capital Increase”).
It is recorded that, as a result of the Capital Increase now approved, the Company's capital
increased from R$ 4,102,801,221.32 (four billion, one hundred and two million, eight hundred
and one thousand, two hundred and twenty-one reais and thirty-one two cents) to R$
4,331,720,663.70 (four billion, three hundred and thirty-one million, seven hundred and
twenty thousand, six hundred and sixty-three reais and seventy cents), divided into
545,154,656 common shares and 1,075,694,696 shares preferred shares, all nominative and
without par value. In due course, the Company's management will submit to the general
shareholders' meeting the amendment to the text of Article 5 of the Company's Bylaws, in
order to reflect the Capital Increase now homologated.
5.
Conclusion: There being no further business to discuss and no one making use of the
word, the meeting was adjourned, this minute being drawn up, read, found in compliance and
signed by the members present. Signatures: Carlos Alberto da Veiga Sicupira; Cecília Sicupira;
Claudio Moniz Barreto Garcia; Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez; Paulo Alberto
Lemann; Paulo Veiga Ferraz Pereira; Roberto Moses Thompson Motta; Sidney Victor da Costa
Breyer.

This is a faithful copy of the original drawn up in the Company's proper book.

Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez
Secretary

