Sr. José Carlos Hruby
Diretor de Relações com Investidores
Lojas Renner S.A.
Avenida Assis Brasil, 944
91010-000, Porto Alegre, RS – Brasil
Fax nº (55 51) 2121-7121 / (55 51) 3345-1481

16 de outubro de 2008

Sloane Robinson LLP - Divulgação de Alienação de Participação Acionária
Relevante nas Lojas Renner S.A. (“Lojas Renner”)
Prezados Senhores,

1

A fim de atender o disposto no Artigo 12 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) nº 358, datada de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, a abaixo assinada,
Sloane Robinson LLP, vem por meio desta informar que, em 14 de outubro de 2008, alienou
em nome de alguns de seus clientes, na qualidade de gestora de investimentos, 850.000
ações ordinárias de emissões das Lojas Renner, de forma que a participação detida por
seus clientes diminuiu para 5.991.600 ações ordinárias representando aproximadamente
4,93% do total de ações ordinárias de emissão das Lojas Renner em tal data.
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Sloane Robinson LLP, ademais, solicita ao Diretor de Relações com Investidores das Lojas
Renner a divulgação das seguintes informações à CVM por meio do Sistema de Envio de
Informações Periódicas e Eventuais - IPE:
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(i)

a Sloane Robinson LLP tem sede registrada em 20 St Dunstan’s Hill, Londres,
EC3R 8ND, Inglaterra;

(ii)

o objetivo da participação societária acima mencionada é estritamente de
investimento, não objetivando alteração do controle acionário ou da estrutura
administrativa das Lojas Renner;

(iii)

a Sloane Robinson LLP alienou 850.000 ações ordinárias de emissão das Lojas
Renner, na qualidade de gestora de investimentos, conforme especificado no item 1
acima;

(iv)

não são detidas debêntures conversíveis em ações de emissão das Lojas Renner
pelos clientes em questão; e

(v)

não foi celebrado qualquer contrato ou acordo que regule o exercício do direito de
voto ou a compra e venda de valores mobiliários emitidos pelas Lojas Renner pelos
clientes em questão.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou comentários adicionais
que julguem necessários quanto ao assunto.

Atenciosamente,

_______________________
Sloane Robinson LLP
Tanya Farrell

