LOJAS AMERICANAS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 33.014.556/0001-96
NIRE 3330002817.0
Ata da Reunião do Conselho Fiscal da Lojas Americanas S.A. (“Companhia”), realizada
em 18 de dezembro de 2020.
1.
Data, Hora e Local: realizada em 18 de dezembro de 2020, às 10 horas e 30 minutos,
por conferência telefônica.
2.
Convocação e Presenças: Todos previamente convocados, deu-se início à reunião do
Conselho Fiscal. Presentes, por conferência telefônica, os conselheiros efetivos, Srs. Ricardo
Scalzo, Vicente Antonio de Castro Ferreira e Marcio Luciano Mancini.
3.
Composição da 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 valor
de R$ 317.750.249,29 (trezentos e dezessete milhões, setecentos e cinquenta mil, duzentos e
quarenta e nove reais e vinte e nove centavos), com a emissão de 6.156.269 novas ações
ordinárias e 11.424.388 novas ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, pelo
preço de emissão de R$ 15,65 por ação ordinária e R$19,38 por ação preferencial, preço esse
fixado nos termos do art. 170, §1º, III da Lei nº 6.404/76, com base na média das cotações de
fechamento das ações da Companhia nos últimos 20 pregões da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3”), ponderada por volume de negociação, no período de 19 de novembro de 2020 a 16 de
dezembro de 2020, inclusive, com desconto de 20% sobre o valor apurado. O preço de emissão
será integralmente destinado ao capital social.
Diante da deliberação tomada nesta Reunião, no tocante à proposta a ser aprovada na Reunião
do Conselho de Administração a ser oportunamente realizada, aprova-se e firma-se o parecer
que integra a ata da presente reunião como Anexo I.
5.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar e ninguém fazendo uso da palavra,
encerrou-se a reunião, da qual se fez lavrar esta ata que lida e aprovada por unanimidade, foi
assinada por todos os presentes.

Ricardo Scalzo
Presidente

Vicente Antonio de Castro Ferreira

Hélio Duque França de Oliveira
Secretário

Marcio Luciano Mancini

ANEXO I
LOJAS AMERICANAS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 33.014.556/0001-96
NIRE 3330002817.0
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$ 317.750.249,29 (trezentos e dezessete milhões, setecentos e cinquenta mil,
duzentos e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos), passando de R$12.266.054.724,81
para R$ 12.583.804.974,10, mediante a emissão de 6.156.269 novas ações ordinárias e
11.424.388 de ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de R$ 15,65
por ação ordinária e R$19,38 por ação preferencial, preço esse fixado nos termos do art. 170,
§1º, III da Lei nº 6.404/76 e a ser integralmente destinado ao capital social. Com base nos
esclarecimentos prestados, os membros do Conselho Fiscal, abaixo assinados, opinaram
favoravelmente à proposta de Aumento de Capital.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2020

Ricardo Scalzo

Vicente Antonio de Castro Ferreira

Marcio Luciano Mancini

