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AVISO AOS ACIONISTAS
Declaração e Pagamento de Dividendos e Informações sobre a
Assembleia Geral Ordinária de 2021
Comunicamos aos Senhores Acionistas que o Conselho de Administração da Lojas Renner
S.A. (“Companhia”), em reunião realizada em 19 de abril de 2021, declarou o pagamento,
ad referendum da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 29 de abril de 2021, o
pagamento de dividendos de R$ 271.516 mil, correspondentes a 27,8% do Lucro Líquido
Ajustado com base nas demonstrações financeiras de 31.12.2020, adicionado do saldo de
dividendos prescritos de R$ 191 mil, totalizando o montante de R$271.707 mil.
Deste valor, será deduzido R$ 240.818 mil já deliberados como Juros Sobre Capital Próprio
nas Reuniões do Conselho de Administração de 16/03, 18/06, 17/09 e 15/12, de forma a
atribuir aos acionistas por conta da deliberação desta reunião, dividendos no montante de
R$ 30.889 mil, equivalentes a R$ 0,03894 por ação ordinária, já deduzidas deste cálculo as
ações em tesouraria na respectiva data e que serão pagos a partir do dia 07 de maio de
2021. Farão jus aos dividendos aprovados, os acionistas que se encontrarem inscritos nos
registros da Companhia no final do dia 23 de abril de 2021, inclusive. Dessa forma, a partir
de 26 de abril de 2021 (inclusive), as ações da Companhia serão negociadas “ExDividendos.
Tendo em vista a deliberação do Conselho de Administração, a Companhia informa que
reapresentou nesta data a Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária,
com a alteração da proposta de distribuição de dividendos e a substituição dos Anexos II,
VII e IX.
Para maiores informações, os acionistas poderão contatar o departamento de Relações com
Investidores da Companhia, à Avenida Joaquim Porto Villanova, 401, 7º andar, Jardim do
Salso, Porto Alegre/ RS, CEP 91410-400, telefones (51) 2121.7045 / 7183 / 7006 / 7023 /
7312.
Porto Alegre, 19 de abril de 2021.
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