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COMUNICADO AO MERCADO

LOJAS AMERICANAS S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº
358/2002, conforme alterada, vem informar aos seus respectivos acionistas e ao mercado em
geral que, em 03 de abril de 2020, realizou a distribuição pública com esforços restritos, nos
termos da Instrução CVM nº 476/2009, conforme alterada, da 4ª emissão de notas promissórias
comerciais, em duas séries, em um valor global total de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais)
da Companhia (“Oferta Restrita”).
Foram emitidas 40 (quarenta) cártulas (“Cártulas”), todas com valor nominal unitário de
R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), sendo 1 (uma) Cártula da primeira série
(“Notas Promissórias da 1ª Série”) e 39 (trinta e nove) Cártulas da segunda série (“Notas
Promissórias da 2ª Série” e, em conjunto com Notas Promissórias da 1ª Série, “Notas
Promissórias”) na respectiva data de emissão. As Notas Promissórias da 1ª Série terão
vencimento final em 05 de outubro de 2020 e as Notas Promissórias da 2ª Série terão
vencimento final em 05 de abril de 2021.
O valor nominal unitário das Notas Promissórias não será atualizado monetariamente, incidindo
juros remuneratórios equivalentes a 100,00% (cem inteiros por cento) da variação acumulada
das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”,
expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis,
calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento Cetip UTVM,
acrescida de um spread equivalente a 2,30% (dois inteiros e trinta centésimos por cento) ao ano,
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis.
O Banco Bradesco BBI S.A. foi o Coordenador Líder da Oferta Restrita.

Rio de Janeiro, 03 de abril de 2020.

Carlos Eduardo Rosalba Padilha
Diretor de Relações com Investidores

