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FATO RELEVANTE
LOJAS RENNER S.A. (“Companhia”), em observância ao disposto na Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 358/2002 e em complemento aos Fatos Relevantes divulgados nas
datas de 18 e 19 de março de 2020, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral,
que a Administração, após uma avaliação/preparação criteriosa de enfrentamento a todos os
desafios ocasionados pelo Covid-19, decidiu que, a partir do dia 24 de abril, começará a
reabertura gradual de lojas, em algumas unidades pontuais da Renner, Camicado, Youcom e
Ashua. As decisões para as retomadas são analisadas individualmente, respeitando os decretos
governamentais locais, seguindo critérios técnicos sobre a extensão da pandemia em cada
município e garantindo a segurança das pessoas e do negócio. Para as definições, também é
considerado que o comércio varejista já esteja em funcionamento nessas cidades.
A Administração continuará alerta e diligente e, ao longo dos próximos dias, poderá rever,
ampliando ou reduzindo, o número de lojas em operação, garantindo as medidas de segurança
para a preservação da saúde dos colaboradores, clientes, fornecedores e comunidade.
A atualização do número de lojas abertas poderá ser confirmada diariamente pelo site de RI da
Lojas Renner S.A.
Porto Alegre, RS, 23 de abril de 2020.
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MATERIAL FACT
LOJAS RENNER S.A. (“Company”), pursuant to the contents of Brazilian Securities and Exchange
Commission (“CVM”) Instruction No. 358/2002, and supplementing the Material Facts announced
on March 18 and 19, 2020, wishes to inform its shareholders and the market at large that
Management, after careful consideration/preparation in connection with addressing the crisis
stemming from Covid-19, has decided that, from April 24, a gradual reopening of specific Renner,
Camicado, Youcom and Ashua units will begin. Resumed operations decisions will be made on a
case-to-case basis, while abiding by local government decrees, analyzing technical criteria on
the extent of the pandemic in each municipality, and guaranteeing the safety of people and the
business. Decisions will also take into account whether or not retail is open for business in the cities.
Management will also remain watchful and diligent and, over the coming days, may increase or
reduce the number of operating stores, guaranteeing the safety measures required to preserve
the health of employees, customers, suppliers and the community at large.
Updates to the number of open stores may be viewed daily at Lojas Renner S.A.’s IR Website.
Porto Alegre, RS, April 23, 2020.

LOJAS RENNER S.A.
Laurence Beltrão Gomes
Investor Relations Officer

