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AVISO AOS ACIONISTAS
Lojas Americanas S.A. (“Lojas Americanas”) e americanas s.a. (nova denominação da B2W
Companhia Digital) (“americanas” e, quando em conjunto com Lojas Americanas, as “Companhias”),
dando seguimento ao quanto divulgado no Aviso aos Acionistas divulgado em 09 de junho de 2021
(“Aviso aos Acionistas”), e tendo em vista a aprovação da cisão parcial de Lojas Americanas, seguida
da incorporação da parcela cindida por americanas (“Cisão Parcial”), nas assembleias gerais
extraordinárias de ambas as Companhias realizadas nesta data (“AGEs”), confirmam, aos seus
acionistas, as datas divulgadas no Aviso aos Acionistas para os eventos que se seguirão à Cisão Parcial.
Direito de Retirada (“Direito de Retirada LAME3”)
Será assegurado aos acionistas titulares de ações ordinárias de Lojas Americanas que não votarem
favoravelmente à Cisão Parcial o direito de não se tornarem acionistas de americanas, mediante o
reembolso correspondente à participação que receberiam em americanas por força das ações
ordinárias de Lojas Americanas de que sejam, comprovada e ininterruptamente, titulares desde 28 de
abril de 2021 (inclusive), sem prejuízo da manutenção de sua participação em ações ordinárias de Lojas
Americanas de que forem titulares após a Cisão Parcial. Os acionistas de Lojas Americanas que tiverem
adquirido ações ordinárias após a referida data não terão direito de exercer o direito de retirada no
tocante a estas novas ações, nos termos do §1º do artigo 137 da Lei nº 6.404/76. As ações preferenciais
de Lojas Americanas atendem aos critérios de liquidez e dispersão previstos no Art. 137, II da Lei nº
6.404/76 e, portanto, não há que se falar em direito de retirada em relação às mesmas.
A importância a ser paga, por americanas, a título de reembolso, será de R$3,33 por ação ordinária,
correspondente ao valor do patrimônio líquido da ação de Lojas Americanas, calculado tomando-se
por base o balanço patrimonial de Lojas Americanas levantado em 31 de dezembro de 2020, e
aprovado na assembleia geral ordinária de acionistas realizada em 30 de abril de 2021,
proporcionalmente ao Acervo Cindido, sem prejuízo do direito ao levantamento de balanço especial.
A ata da AGE de Lojas Americanas será publicada no dia 11 de junho de 2021 e, portanto, o prazo para
exercício do direito de retirada iniciar-se-á no dia 12 de junho de 2021 e encerrar-se-á no dia 12 de
julho de 2021 (inclusive), sendo o pagamento aos acionistas dissidentes realizado em 15 de julho de
2021.
Os acionistas cujas ações ordinárias de emissão de Lojas Americanas estiverem depositadas na B3, se
desejarem, deverão exercer seu direito de retirada por meio dos respectivos agentes de custódia. Os
acionistas cujas ações estiverem diretamente depositadas no Banco Bradesco S.A. (“Bradesco”),
instituição financeira depositária de ações escriturais de emissão de Lojas Americanas, deverão exercer
o direito de retirada, em qualquer agência do Bradesco.
Data-Ex e Frações
Não sendo utilizada pelas administrações das Companhias a faculdade prevista no §3º do Art. 137 da
Lei n° 6.404/76, os acionistas de Lojas Americanas, registrados como tal, no encerramento do pregão
do dia 16 de julho de 2021, farão jus ao recebimento de 0,18 ação ordinária de emissão de americanas
para cada ação ordinária ou preferencial de Lojas Americanas de sua titularidade. Até 16 de julho de
2021 (inclusive), os acionistas de Lojas Americanas poderão, a seu exclusivo critério, ajustar as suas
posições, através da compra ou venda, mediante negociação privada ou por meio de sociedades
corretoras autorizadas a operar na B3, de sorte a fazerem jus apenas a inteiros de ações de americanas.

Dessa forma, a partir de 19 de julho de 2021, as ações de Lojas Americanas passam a ser negociadas
ex-cisão parcial em ações de americanas.
As novas ações de americanas, emitidas em decorrência da incorporação da parcela cindida de Lojas
Americanas, serão creditadas no dia 21 de julho de 2021 para aos acionistas de Lojas Americanas que
possuam suas ações custodiadas na B3, e no dia 28 de julho de 2021, para aqueles que possuam suas
ações custodiadas no livro escritural.
As ações de emissão de americanas que não puderem ser atribuídas por inteiro aos acionistas de Lojas
Americanas serão agrupadas e vendidas na B3, por meio de leilão, dividindo-se o produto da venda,
proporcionalmente, entre os titulares das frações.
Os acionistas de Lojas Americanas que vierem a fazer jus ao recebimento de fração de ação de
americanas, e que já tiverem indicado conta bancária para crédito de dividendos, terão creditado
automaticamente o valor correspondente à venda das frações nas mesmas contas bancárias, no prazo
de até sete dias úteis a contar do recebimento dos recursos decorrentes do leilão na B3. Para os
acionistas que não tiverem indicado conta bancária ou estiverem com o cadastro desatualizado, o valor
correspondente à venda estará disponível no banco escriturador da americanas, Itaú Unibanco S.A., a
partir do terceiro dia útil contado da data da atualização cadastral. Os acionistas de Lojas Americanas
titulares de posições em ações depositadas na B3 receberão os recursos decorrentes da venda das
eventuais frações por meio de seus agentes de custódia.
Mudança do Ticker
Na assembleia geral extraordinária de 10 de junho de 2021 da americanas foi aprovada, ainda, a
alteração de sua denominação social de B2W – Companhia Digital para americanas s.a., de forma que,
a partir do dia 19 de julho de 2021, as ações da americanas s.a. (antiga B2W – Companhia Digital)
passarão a ser negociadas com o nome de pregão “americanas sa” e com o novo código de de
negociação “AMER3”.
Quadro Resumo – Principais Datas
Data

Evento

10/06/2021

AGE para deliberar sobre a Cisão Parcial

12/06/2021

Início do prazo para exercício do Direito de Retirada LAME3

12/07/2021

Final do prazo para exercício do Direito de Retirada LAME3

16/07/2021

Posição acionária de Lojas Americanas que terá direito a ações de americanas

19/07/2021

Data-ex direitos

19/07/2021

Mudança do ticker da americanas [de BTOW3 para AMER3]

21/07/2021

Crédito das ações AMER3 para acionistas que possuam ações de Lojas Americanas em bolsa

28/07/2021

Crédito das ações AMER3 para acionistas que possuam ações de Lojas Americanas no livro escritural
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