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Ata de Reunião do Conselho Fiscal da Lojas Americanas S.A. (“Companhia”), realizada em
14 de julho de 2020
1. Data, Hora e Local: Aos 14 dias do mês de julho de 2020, às 18:45, na sede social da
Companhia, na Rua Sacadura Cabral, 102, Rio de Janeiro, RJ.
2. Quórum: Todos previamente convocados, foi instalado o Conselho Fiscal. Presentes os
membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia – Ricardo Scalzo (Presidente), Marcio
Luciano Mancini e Vicente Antonio de Castro Ferreira, por teleconferência, na forma
autorizada no art. 10º do Estatuto Social.
3. Mesa: Presidente: Ricardo Scalzo; Secretário: Hélio Duque França de Oliveira.
4. Deliberações: A unanimidade dos membros do Conselho Fiscal presentes e, sem ressalvas,
manifestou-se favoravelmente ao aumento do capital social da Companhia, dentro do limite
de seu capital autorizado previsto no artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, no montante
de R$7.873.740.000,00 (sete bilhões, oitocentos e setenta e três milhões, setecentos e
quarenta mil reais), passando o capital social da Companhia de R$4.367.186.311,98 (quatro
bilhões, trezentos e sessenta e sete milhões, cento e oitenta e seis mil, trezentos e onze reais e
noventa e oito centavos) para R$12.240.926.311,98 (doze bilhões, duzentos e quarenta
milhões, novecentos e vinte e seis mil e trezentos e onze reais e noventa e oito centavos),
mediante a emissão de 108.000.000 (cento e oito milhões) ações ordinárias e 135.000.000
(cento e trinta e cinco milhões) ações preferenciais, ao preço de R$29,78 (vinte e nove reais e
setenta e oito centavos) por ação ordinária e de R$34,50 (trinta e quatro reais e cinquenta
centavos) por ação preferencial, mediante oferta pública de distribuição primária, no Brasil,
em mercado de balcão não organizado, com esforços restritos de colocação nos termos da
Instrução CVM 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), e
com esforços de colocação das Ações no exterior (“Aumento de Capital”), emitindo o Parecer
que integra a presente Ata, como Anexo I.
5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e ninguém fazendo uso da palavra, foram os
trabalhos encerrados e a presente ata lida, aprovada e assinada pelos membros do Conselho
Fiscal da Companhia.
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PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da Lojas Americanas S.A. (“Companhia”), no exercício da atribuição que lhe é
conferida pelo §6º do artigo 166 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, bem como pelas
disposições legais e estatutárias, examinou a proposta do Conselho de Administração para
realização de aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado,
no montante de R$7.873.740.000,00 (sete bilhões, oitocentos e setenta e três milhões,
setecentos e quarenta mil reais), passando o capital social da Companhia de
R$4.367.186.311,98 (quatro bilhões, trezentos e sessenta e sete milhões, cento e oitenta e seis
mil, trezentos e onze reais e noventa e oito centavos) para R$12.240.926.311,98 (doze bilhões,
duzentos e quarenta milhões, novecentos e vinte e seis mil e trezentos e onze reais e noventa
e oito centavos), mediante a emissão de 108.000.000 (cento e oito milhões) de ações
ordinárias e 135.000.000 (cento e trinta e cinco milhões) de ações preferenciais, ao preço de
R$29,78 (vinte e nove reais e setenta e oito centavos) por ação ordinária e de R$34,50 (trinta e
quatro reais e cinquenta centavos) por ação preferencial, mediante oferta pública de
distribuição primária, no Brasil, em mercado de balcão não organizado, com esforços restritos
de colocação nos termos da Instrução CVM 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada
(“Instrução CVM 476”), e com esforços de colocação das Ações no exterior (“Aumento de
Capital”). Com base nos esclarecimentos prestados, os membros do Conselho Fiscal, abaixo
assinados, opinaram favoravelmente à proposta de Aumento de Capital.
Rio de Janeiro, 14 de julho de 2020.
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