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AVISO AOS ACIONISTAS
Americanas S.A. (“Americanas”) e Lojas Americanas S.A. (“Lojas Americanas” e, quando em conjunto
com Americanas, as “Companhias”), em complemento ao quanto divulgado nos Avisos aos Acionistas
de 09, 10 e 25 de junho e de 8 e 14 de julho de 2021, vêm, no tocante à cisão parcial de Lojas
Americanas, seguida da incorporação da parcela cindida por Americanas, aprovada nas assembleias
gerais extraordinárias de ambas as Companhias realizadas em 10 de junho de 2021, informar aos
acionistas o que segue:
Frações de Ação
1. Conforme anteriormente informado, os acionistas de Lojas Americanas, registrados como tal, no
encerramento do pregão do dia 16 de julho de 2021, fizeram jus ao recebimento de 0,18 ação
ordinária de emissão da Americanas para cada ação ordinária ou preferencial de Lojas Americanas
de sua titularidade.
2. As novas ações da Americanas, emitidas em decorrência da incorporação da parcela cindida de
Lojas Americanas, foram creditadas no dia 21 de julho de 2021 para os acionistas de Lojas
Americanas que possuíam suas ações custodiadas na B3, e no dia 28 de julho de 2021, para
aqueles que possuíam suas ações custodiadas no livro escritural.
3. As ações de emissão da Americanas que não puderam ser atribuídas por inteiro aos acionistas de
Lojas Americanas foram agrupadas, resultando em 32.585 ações, posteriormente vendidas na B3,
por meio de leilão, realizado em 18 de agosto de 2021, no qual foi apurado, descontando os custos
e emolumentos da operação, um valor líquido por ação de R$39,906685379. O produto do leilão
será dividido proporcionalmente entre os titulares das frações.
4. Os acionistas de Lojas Americanas que fizerem jus ao recebimento de fração de ação da
Americanas, terão os recursos creditados no dia 26 de agosto de 2021, na conta bancária
cadastrada no escriturador, para aqueles cujas ações estejam custodiadas no livro escritural, ou
no agente de custódia, para aqueles titulares de ações depositadas na B3. O acionista com ações
custodiadas no livro escritural que não tiver conta bancária cadastrada, deverá entrar em contato
com o Itaú Unibanco S.A., banco escriturador da Americanas, para atualização de cadastro e
posterior recebimento dos recursos.
Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2021.
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