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FATO RELEVANTE

Conforme divulgado em Fato Relevante de 28 de abril de 2021, Lojas Americanas S.A. (“Lojas
Americanas”) e Americanas S.A. (“Americanas” e, quando em conjunto com Lojas Americanas, as
“Companhias”) procederam, uma vez aprovada nas assembleias gerais realizadas em 10 de junho de
2021, a uma combinação operacional de seus negócios, com vistas a maximizar a experiência do cliente
em uma nova jornada de criação de valor. Ainda neste contexto, foi divulgado que Lojas Americanas
estudava uma reorganização societária com o objetivo final de migração de sua base acionária para
uma nova sociedade, com sede no exterior, cujas ações seriam listadas na NYSE ou na NASDAQ
(“Listagem Internacional”), reorganização essa ainda em análise.
No âmbito desses estudos, considerando a bem sucedida combinação operacional de negócios, foi
identificada uma oportunidade de eventual reorganização societária anterior à Listagem Internacional,
combinando, no Brasil, as respectivas bases acionárias das Companhias no Novo Mercado, segmento
de maior nível de governança da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
A análise dessa oportunidade está, no momento, em andamento, em nível operacional, devendo o seu
resultado, quanto à conveniência e viabilidade jurídica, ser submetido à administração das
Companhias, para uma decisão que será, se for o caso, levada à oportuna manifestação dos acionistas,
não havendo até o momento qualquer decisão a esse respeito, quer quanto à própria reorganização,
quer quanto à estrutura jurídica que a mesma poderia tomar.
As Companhias manterão os acionistas informados acerca dos eventuais desdobramentos e avanços
verificados.
Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2021.

Miguel Gutierrez
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT

As disclosed in the Material Fact of April 28, 2021, Lojas Americanas S.A. ("Lojas Americanas") and
Americanas S.A. ("Americanas" and, when together with Lojas Americanas, the "Companies")
proceeded, once approved in the general meetings held on June 10, 2021, to an operational
combination of business, with a view to maximize the client’s experience in a new journey of creation
of value. Still in this context, it was disclosed that Lojas Americanas was studying a corporate
reorganization with the final objective of migrating its shareholder base to a new company,
headquartered abroad, whose shares would be listed on the NYSE or NASDAQ ("International Listing"),
a reorganization still under analysis.
In the context of these studies, considering the successful business operational combination, there
was identified an opportunity of a possible corporate reorganization prior to the International Listing,
combining, in Brazil, the respective shareholder bases of the Companies in the Novo Mercado, the
listing segment with the highest governance level of B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão.
This analysis is currently underway at an operational level, and its result, as to the convenience and
legal feasibility, shall be submitted to the management of the Companies, for a decision that will, as
the case may be, be brought timely to resolution by the shareholders, there being no decision yet in
this regard, either as to the reorganization itself or as to the legal structure it could take.
The Companies will keep the shareholders informed about any developments and advances made.
Rio de Janeiro, October 18, 2021.

Miguel Gutierrez
Investor Relations Officer

