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O Gestor participou em 27/04/2017 das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de

LOJAS AMERICANAS S.A, para deliberar sobre a Ordem do Dia:

Em Assembleia Geral Ordinária:

(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações

financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (ii) deliberar

sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de

2016; (iii) aprovar o orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2017,

para os fins do Art. 196, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”); (iv)

fixar o limite da remuneração global dos administradores incluindo, se instalado, a

remuneração do Conselho Fiscal da Companhia a ser paga até Assembleia Geral Ordinária

de 2018; (v) instalar o Conselho Fiscal; e (vi) se instalado, fixar o número de membros que

irão compor o Conselho Fiscal da Companhia, e eleger os membros do referido órgão para

mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2018;

Em Assembleia Geral Extraordinária:

(i) alterar o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir os aumentos de

capital aprovados pelo Conselho de Administração nas reuniões realizadas em (i) 29 de

junho de 2016, (ii) 09 de agosto de 2016, (iii) 14 de setembro de 2016, (iv) 30 de setembro de

2016, (v) 07 de novembro de 2016, (vi) 01 de dezembro de 2016, (vii) 30 de dezembro de

2016 e (viii) 08 de março de 2017, decorrentes, conforme o caso, (a) da conversão das

debêntures emitidas no âmbito da 5ª. Emissão Privada de Debêntures com Garantia

Flutuante, conversíveis em ações da Companhia, em Assembleia Geral Extraordinária

realizada em 28 de setembro de 2011, (b) do exercício das opções de compra concedidas

nos termos do Plano de Ações aprovado pela Assembleia Geral de 30 de abril de 2012, (c)

da capitalização de reservas, e (d) da oferta pública de distribuição primária de ações

ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia, conforme aprovada em reunião do

Conselho de Administração realizada em 19 de fevereiro de 2017; e (ii) consolidar o Estatuto

Social da Companhia de forma a refletir a alteração acima indicada.

DELIBERAÇÃO

O Gestor votou favoravelmente pela instalação, fixação do número de membros e eleição

dos membros do Conselho Fiscal.
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FUNDO CNPJ

FI PAIT BANESPA 59.832.766/0001-85

SANTANDER FI TOP BRASIL MULTIMERCADO 16.607.894/0001-12

SANTANDER FI MULTISTRATEGY MULTIMERCADO 23.682.520/0001-27

SANTANDER MULTIESTRATEGIA MULTIMERCADO FI 23.682.663/0001-39

SANTANDER FI TOP MULTIMERCADO 10.361.990/0001-47

SANTANDER SICAV - BRAZILIAN EQUITY -


