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FATO RELEVANTE
CONTRATAÇÃO DE FORMADOR DE MERCADO

LOJAS QUERO-QUERO S.A. (“Companhia”), em atendimento à Instrução CVM 358/02 e ao disposto
no Artigo 157, § 4º, da Lei nº 6.404/76, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que
contratou, nesta data, a BTG PACTUAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A., com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 3477, 14º andar, parte, Cidade de São Paulo, SP,
inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 43.815.158/0001-22 (“BTG Corretora” ou “Formador de Mercado”), para
exercer a função de Formador de Mercado de suas ações, as quais são atualmente negociadas sob o
código LJQQ3 na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), conforme a Instrução da CVM nº 384/2003, o
Regulamento do Formador de Mercado da B3, o Regulamento de Operações da B3 e as demais normas
e regulamentos aplicáveis.
O contrato de Prestação de Serviços de Formador de Mercado celebrado entre a Companhia e a BTG
Corretora tem como objetivo fomentar a liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia e
vigorará pelo período de 12 (doze) meses a contar de sua celebração, prorrogável automaticamente
por períodos iguais caso não haja manifestação de qualquer das partes em sentido contrário.
A Companhia possui, nesta data, 179.169.919 ações ordinárias em circulação no mercado, de acordo
com o conceito estabelecido no artigo 8º, §3º, inciso I da Instrução da CVM nº 567/2015.
Adicionalmente, a Companhia informa que o Formador de Mercado não possui qualquer contrato
regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da
Companhia, a qual, nesta data, não possui um acionista controlador.
O Formador de Mercado iniciará as suas atividades a partir de 26 de abril de 2021.

Cachoeirinha, 23 de abril de 2021.

LOJAS QUERO-QUERO
Jean Pablo de Mello
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
ENGAGEMENT OF A MARKET MAKER

LOJAS QUERO-QUERO S.A. (“Company”), pursuant to CVM Rule 358/02 and in compliance with
Article 157, § 4º, of Law No. 6,404/76, hereby informs its shareholders and the market in general that
is has engaged on date hereof BTG PACTUAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A., company headquartered at Av. Brigadeiro Faria Lima, No. 3477, 14th floor, in the
city and state of São Paulo, enrolled in the register of corporate taxpayer’s (CNPJ/ME) under number
43.815.158/0001-22 (“BTG Corretora” or “Market Maker”), o act as Market Maker of its shares currently
traded under the ticker LJQQ3 in the B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), as per CVM Instruction
384/2003, B3’s Market Maker Regulations and Operation Regulations, and other applicable rules and
regulations.
The Market Maker Service Agreement entered into between the Company and BTG Corretora aims to
foster the liquidity of the Company’s common shares and will be effective for twelve (12) months as
from the date of its execution, automatically extendable for equal periods if there is no manifestation
from either party to the contrary.
The Company informs that, as of this date, its current free float is represented by 179,169,919 common
shares, in accordance with the concept established in article 8, paragraph 3, line I of CVM Instruction
567/2015.
Finally, the Company informs that there is no agreement between involving the Market Maker regulating
the exercise of voting rights or the purchase and sale of securities issued by the Company which, at the
date hereof, does not have a controlling shareholder.
The Market Maker will begin its activities as from April 26, 2021.

Cachoeirinha, April 23, 2021.

LOJAS QUERO-QUERO
Jean Pablo de Mello
Chief Financial and Investor Relations Officer
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