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 28 de abril de
2021.
1.
Data, Hora e Local: realizada em 28 de abril de 2021, às 16 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: Fábio da Silva Abrate.

4.
Ordem do Dia: Opinar sobre a proposta, a ser submetida aos acionistas da Companhia, de cisão
parcial da Companhia, com versão do acervo cindido para a B2W Companhia Digital (“B2W”), controlada da
Companhia, nos termos e condições estabelecidos no “Protocolo e Justificação da Cisão Parcial de Lojas
Americanas S.A., com Versão do Acervo Cindido para a B2W – Companhia Digital” negociado entre a
administração da Companhia e os conselheiros independentes da B2W, e aprovado pelo seu Conselho de
Administração, com o consequente aumento do capital social da B2W em montante equivalente ao acervo
cindido, e com a emissão de novas ações ordinárias a serem totalmente subscritas pelos administradores da
Companhia, e atribuídas aos acionistas de Lojas Americanas, e integralizadas mediante a versão dos bens,
direitos e obrigações que compõem o acervo cindido ao patrimônio da Companhia (“Cisão Parcial”).
5.
Deliberações: Prestados os esclarecimentos necessários, os conselheiros, por unanimidade,
opinaram favoravelmente à aprovação da Cisão Parcial pelos acionistas da Companhia em assembleia geral,
tendo firmado o parecer que integra a ata da presente reunião como Anexo I.
6.
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.
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O Conselho Fiscal da Lojas Americanas S.A. (“Companhia”), em cumprimento às disposições legais e
estatutárias, opina favoravelmente à aprovação, pelos acionistas da Companhia, em Assembleia Geral
Extraordinária convocada para o dia 10 de junho de 2021, da operação objeto do “Protocolo e Justificação
da Cisão Parcial de Lojas Americanas S.A., com Versão do Acervo Cindido para a B2W – Companhia Digital”,
com o consequente aumento do capital social da B2W – Companhia Digital (“B2W”), controlada da
Companhia, em montante equivalente ao acervo cindido, e com a emissão de novas ações ordinárias a serem
totalmente subscritas pelos administradores da Companhia, e atribuídas a seus acionistas, e integralizadas
mediante a versão dos bens, direitos e obrigações que compõem o acervo cindido ao patrimônio da B2W.
Rio de Janeiro, 28 de abril de 2021
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