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Lojas Renner 
Novembro de 2021 
 
O Gestor esteve em 04/11/2021 na Assembleia Geral Extraordinária das Lojas Renner S.A., 
tendo como orientação de voto APROVAR todos os itens, por se tratarem de iniciativas 
inteiramente aderentes ao plano de negócios e atual estratégia da empresa, que melhoram 
ainda mais o alinhamento de longo prazo entre executivos e os acionistas da empresa, além de 
uma bonificação de ações. 
  
1. Aumento do capital social no valor de R$ 1.230.759.076,65, sendo R$ 30.759.076,65 através 
da incorporação de parte do saldo da conta de Reservas de Capital (Reserva de Plano de 
Opções de Compra) e R$ 1.200.000.000,00 através da incorporação de parte do saldo da 
conta de Reservas de Lucros (composta pela Reserva para Investimento e Expansão, Reserva 
Legal e Reserva de Incentivos Fiscais) e distribuição gratuita aos acionistas de bonificação de 
ações em 10%, o que corresponderá à emissão de 89.858.402 novas ações ordinárias, com 
custo unitário atribuído de R$ 13,35, sendo 1 nova ação ordinária a ser emitida para cada 10 
ações ordinárias existentes; APROVADO 
  
2. Aumento do capital social autorizado da Companhia em quantidade de ações equivalente a 
10% do montante ora existente (proporcional à bonificação de ações), resultando no limite de 
capital autorizado de 1.497.375.000 de ações ordinárias, condicionado à aprovação do Item 1 
da ordem do dia; APROVADO 
  
3. Alteração do caput dos Artigos 5º e 6º do Estatuto Social, de modo a refletir (i) as 
deliberações 1 e 2 da ordem do dia; e (ii) os aumentos do capital social realizados e o número 
de ações emitidas no contexto das deliberações do Conselho de Administração ocorridas em 
19 de novembro de 2020, 20 de maio e 19 de agosto de 2021, referentes aos exercícios de 
outorgas do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, e em 29 de abril de 2021, 
referente à oferta pública de distribuição primária de ações; adequando, assim, no Estatuto 
Social, o capital social subscrito e integralizado da Companhia para o valor de R$ 
8.974.030.190,98, divididos em 988.442.424 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem 
valor nominal, e o capital social autorizado para a quantidade de 1.497.375.000 ações 
ordinárias; APROVADO 
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4. Alteração do Artigo 3º (Objeto Social) do Estatuto Social para a (i) inclusão das seguintes 
atividades: “(c) os serviços de agenciamento, corretagem e intermediação de venda de 
produtos de terceiros”; “(h) a prestação de serviços de tecnologia da informação”; “(j) a 
prestação de serviços de logística”; “(k) a prestação de serviços combinados de escritório e 
apoio administrativo, tais como gestão de fornecedores (processos de cotação, auditoria e 
contratação), gestão de contas a pagar e a receber, gestão de folha de pagamento, gestão 
de ativos imobilizados;”; “(l) a produção e geração de conteúdo”; “(m) a criação e/ou gestão 
de programas de fidelização”; “(n) o beneficiamento de artigos de vestuário, realizando 
estamparia, texturização e alvejamento;”; e (ii) alteração da antiga alínea “e”, que passará a 
ter a seguinte redação: “(f) a prestação de serviços de recebimento de contas e títulos por 
conta e ordem de terceiros e serviços de correspondente bancário”; APROVADO 
  
5. Alteração do Parágrafo 5º do Artigo 6º do Estatuto Social, para adaptação, à 
regulamentação aplicável, do texto referente à comunicação de negociação 
relevante; APROVADO 
  
6. Inclusão, no Inciso VI do Artigo 22 e, por consequência, no Inciso XXIV do Artigo 19 do 
Estatuto Social, referentes às competências da Diretoria e do Conselho de Administração, da 
realização de operações de aquisição direta ou indireta de ações ou quotas de emissão de 
outras sociedades; APROVADO 
  
7. Inclusão, no Artigo 22 do Estatuto Social, como novo Inciso “X”, da competência da 
Diretoria de autorizar a prestação de garantias, pela Companhia, em favor de suas controladas 
diretas ou indiretas, e por consequência, o novo Inciso passará a ser referenciado no Inciso 
“XIX” do Artigo 19; APROVADO 
  
8. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia; e APROVADO 
  
9. Novo Plano de Incentivo de Longo Prazo: Ações de Performance, Ações Restritas e 
Ações Matching. APROVADO 
 
Fundo com exposição: 
 

Fundo Papel CNPJ 

CITIPREVI TITANIUM 
FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM 
AÇÕES 

LREN3 11.541.979/0001-21 

 


