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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2009
1. Local, hora e data: Aos 30 (trinta) dias de março de 2009, às 16h, na sede da Companhia, na
Av. Joaquim Porto Villanova, 401, Jardim Carvalho, Porto Alegre, RS.
2. Presenças: A totalidade dos membros do Conselho de Administração (CA) de Lojas Renner
S.A.
3. Mesa: Sr. Claudio Thomaz Lobo Sonder - Presidente; Sr. Egon Handel - Secretário.
4. Ordem do dia: Deliberar sobre o novo Contrato de Prestação de Serviços do Diretor
Presidente da Companhia para os próximos 5 (cinco) anos.
5. Deliberações: Após detida análise da matéria da Ordem do Dia, foi deliberado e aprovado,
pelos presentes, com a abstenção do Conselheiro José Galló, a proposta do Comitê de
Remuneração, referente ao novo Contrato de Prestação de Serviços do Diretor Presidente
[“Contrato”]. O “Contrato” prevê a permanência do executivo por, no mínimo 5 (cinco) anos,
pró-labore mensal fixo, corrigido anualmente pelo INPC, remuneração anual variável vinculada
a métricas pré-estabelecidas pelo Comitê de Remuneração e aprovadas pelo Conselho de
Administração que levam em consideração indicadores que demonstram geração de valor
para a Companhia e seus Acionistas. O referido “Contrato” também contempla uma outorga
antecipada de opção de compra de ações, nesta data, de 1.822.000 ações, correspondendo a
uma diluição média de aproximadamente 0,3% ao ano, pelo período de vigência do “Contrato”.
O preço de exercício da referida outorga ficou definido em R$ 14,44 (quatorze reais e quarenta
e quatro centavos) por ação, que corresponde ao preço médio ponderado das negociações
em bolsa nos últimos 30 (trinta) dias corridos. O exercício das opções estará sujeito a um
prazo de carência (vesting) total de seis anos contados da data de outorga. A partir de
segundo aniversário da data de outorga será permitido o exercício antecipado em parcelas de
20% ao ano, desde que atingida uma meta de valorização da empresa através do indicador
Total Shareholder Return (TSR), estabelecida pelo Conselho de Administração. O “Contrato”
prevê, ainda, que na sua vigência não serão concedidas novas outorgas ao Diretor Presidente.
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e
assinada pela totalidade dos presentes e pelo Presidente e Secretário da Mesa.
Porto Alegre, RS, 30 de março de 2009.
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