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COMUNICADO AO MERCADO
PEDIDO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO
Lojas Renner S.A. (“Companhia”), com apoio no artigo 27 da Instrução nr. 481, de 17 de dezembro de
2009, editada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) vem comunicar ao mercado que a
administração da Companhia, por ocasião do envio de seu Manual de Participação em Assembleia
contendo instruções de participação na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia (“AGE”),
prevista para abril, aproveitará o ensejo para fazer um Pedido Público de Procuração na forma dos
normativos citados.
Considerando-se os riscos de não instalação da AGE em primeira convocação, podendo representar
custos adicionais para uma segunda convocação, a administração da Companhia resolveu, para
atenuar esse risco, investir no mencionado pedido público de procuração para garantir ampla
participação de seu quadro acionário na AGE.
A administração da Companhia deverá solicitar procurações para que os acionistas assegurem
participação na AGE, podendo, caso queiram, votar favoravelmente, desfavoravelmente ou se abster
em relação às matérias que deverão constar na ordem do dia a ser publicada oportunamente por
meio de Edital de Convocação.
Do Edital de Convocação de AGE, deverão constar as seguintes matérias:
Alteração do Estatuto Social da Companhia para 1) Ratificar as deliberações do Conselho de Administração aprovadas em 19 de janeiro, 27 de maio,
20 de julho, 26 de agosto, 25 de novembro, todas do ano de 2009, 18 de janeiro, 24 de maio, 18 de
agosto, 24 de novembro, todas do ano de 2010, 26 de maio, 17 de agosto e 23 de novembro, todas
do ano de 2011, que, devido aos exercícios de outorgas do Plano de Opção de Compra de Ações,
aumentou o capital social da Companhia de R$ 400.037.039,00 para R$ 421.683.182,50 com
emissão de 1.209.750 novas ações e, por conseguinte, alterar o caput do Artigo 5º do Estatuto Social.
2) Deliberar sobre: a) adequação às novas regras do Regulamento do Novo Mercado da
BM&FBOVESPA, e b) melhorias propostas pela Administração.
3) Deliberar sobre a renumeração dos artigos e das remissões constantes no Estatuto Social, bem
como sua consolidação.
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