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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 ao Fato Relevante divulgado na
data de ontem, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, que a Administração,
avaliando os desdobramentos recentes relacionados ao Covid-19, decidiu fechar, por tempo
indeterminado, todas as lojas físicas da Renner (Brasil, Uruguai e Argentina), Camicado, Youcom
e Ashua, sejam em shoppings ou lojas de rua, a partir do dia 20 de março de 2020 (inclusive). As
nossas lojas on-line, no Brasil, continuarão funcionando, com número reduzido de colaboradores,
com o objetivo único de prestar serviço, sanando possíveis necessidades de consumo de nossos
clientes. Os colaboradores das áreas administrativas continuarão trabalhando em home office.
Essas medidas são necessárias para preservar a integridade dos nossos colaboradores, clientes,
fornecedores e da comunidade, diante da disseminação do Covid-19, bem como a preservação
do negócio.
Esse momento exige de todos nós serenidade, transparência, responsabilidade social e senso de
urgência. A Administração continuará alerta e diligente e informará aos acionistas e ao mercado
qualquer outra decisão em relação a esse tema que possa contribuir com a redução da
propagação do coronavírus.
Porto Alegre, RS, 19 de março de 2020.
LOJAS RENNER S.A.
Laurence Beltrão Gomes
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
LOJAS RENNER S.A. (“Company”), pursuant to the provision in the Brazilian Securities and Exchange
Commission’s (“CVM”) Instruction 358/2002 and complementary to the Material Fact published
yesterday, wishes to inform its shareholders and the market at large, that Management, having
considered recent events surrounding the Covid-19 outbreak, has decided to close for an
indeterminate period, all the physical stores of Renner (Brazil, Uruguay and Argentina), Camicado,
Youcom and Ashua, whether in shopping malls or street-side, as from March 20 (inclusive). Our
online stores in Brazil will continue operating with a reduced number of staff, the sole aim being to
provide a service and a

solution for possible customer requirements. Employees in the

administrative areas will continue working on a home office basis.
These measures are necessary to preserve the integrity of our employees, customers, suppliers and
the community in the light of the dissemination of Covid-19 as well as to preserve the business.
This moment requires serenity, transparency, social responsibility and a sense of urgency from all
of us. Management will remain alert and proactive, informing the shareholders and the market of
any further decision on this matter which may contribute to the reduction in the propagation of
the coronavirus.
Porto Alegre, RS, March 19, 2020.
LOJAS RENNER S.A.
Laurence Beltrão Gomes
Investor Relations Officer

