LOJAS RENNER S/A
CNPJ/MF n° 92.754.738/0001-62
NIRE 43300004848
Companhia Aberta
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas para se reunirem, no dia 30 de março de 2009, às 11h, em Assembléia Geral
Ordinária, na sede social de Lojas Renner S/A (“Companhia”), situada na Av. Joaquim Porto Villanova, nº 401, Bairro
Jardim Carvalho, na Cidade de Porto Alegre, RS, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1.

examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008;

2.

examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de
dividendos;

3.

eleger os membros do Conselho de Administração e fixar o montante da remuneração dos administradores;
e

4.

eleger os membros do Conselho Fiscal e fixar o montante da remuneração.

Informações Gerais:
1.

Os acionistas deverão apresentar, com no mínimo 72 (setenta e duas) horas de antecedência à data designada

para a realização das Assembléias, além do documento de identidade, conforme o caso:
a.

comprovante expedido pela instituição escrituradora nos últimos 5 (cinco) dias;

b.

o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante; e/ou

c.

relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato

contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente.

2.

Em atenção ao disposto na Instrução CVM nº 165 de 11 de dezembro de 1991, alterada pela Instrução CVM nº

282 de 26 de junho de 1998, informamos que o percentual mínimo de participação no capital votante necessário à
requisição da adoção do voto múltiplo é de 5 % (cinco por cento).

3.

Os acionistas encontrarão todas as informações necessárias para melhor entendimento das matérias acima, bem

como modelo de procuração no “Manual para Participação de Acionistas – Assembléia Geral Ordinária” que está no
site da Companhia www.lojasrenner.com.br/ri e no site da CVM www.cvm.gov.br.
Porto Alegre, RS, 19 de fevereiro de 2009.
Claudio Thomaz Lobo Sonder
Presidente do Conselho de Administração

