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 na sede social no dia 01 de março de 2021.
1. Data, Hora e Local: No dia 01 de março de 2021, às 10 horas, por conferência telefônica, na
forma autorizada pelo art. 10º, par. 3º do Estatuto Social da Companhia.
2. Convocação e presenças: Dispensada a convocação, face à participação da totalidade dos
Conselheiros.
3. Composição da Mesa: Presidente: Eduardo Saggioro Garcia; 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 18 de dezembro de 2020, 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), diante da subscrição e integralização das 6.156.269 novas ações
ordinárias e 11.424.388 novas ações preferenciais nominativas e sem valor nominal emitidas no
contexto do referido aumento, pelo preço de emissão de R$15,65 por ação ordinária e R$19,38
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$12.268.069.568,01 (doze bilhões, duzentos e sessenta e oito milhões,
sessenta e nove mil, quinhentos e sessenta e oito reais e um centavo) para R$12.585.819.817,30
(doze bilhões, quinhentos e oitenta e cinco milhões, oitocentos e dezenove mil, oitocentos e
dezessete reais e trinta centavos), dividido em 659.310.925 ações ordinárias e 1.225.959.488
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. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e ninguém fazendo uso da palavra, foram os
trabalhos encerrados, lavrando-se a presente Ata que, lida e achada conforme, é assinada pelos
Conselheiros presentes: Eduardo Saggioro Garcia; Carlos Alberto da Veiga Sicupira; Claudio
Moniz Barreto Garcia; Paulo Alberto Lemann; Paulo Veiga Ferraz Pereira; Sidney Victor da Costa
Breyer; e Vanessa Claro Lopes.
Confere com o original lavrado em livro próprio.

Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez
Secretário

