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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME n˚ 60.543.816/0001-93
NIRE n˚ 35.300.027.248
Companhia Aberta

Senhores Acionistas,
A Administração da Jereissati Participações S.A. (“Jereissati” ou “Companhia”) vem
apresentar a proposta da administração (“Proposta”) acerca das matérias constantes da
ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária a se realizar no dia 1˚ de outubro de
2021, às 14:00 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade e Estado de São
Paulo, na Rua Angelina Maffei, n˚ 200, 9˚ andar, Jardim Europa, CEP 01455-070
(“AGE”).
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1.
Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia, para criação de
ações preferenciais, com direito a voto em determinadas matérias, detalhadas no
Estatuto Social da Companhia, e direito a dividendos ou outros proventos
distribuídos em valores equivalentes a 3 (três) vezes aqueles a que farão jus as
ações ordinárias, além de outras vantagens descritas no Estatuto Social;
Conforme Fato Relevante conjunto divulgado pela Companhia e pela Iguatemi Empresa
de Shopping Centers S.A. (“IESC”) em 07 de junho de 2021, os Conselhos de
Administração da Companhia e da IESC deliberaram dar início a um processo visando
a uma reorganização societária da Companhia e da IESC (“Fato Relevante Inicial”).
A reorganização societária consiste na incorporação de ações da IESC pela Jereissati,
nos termos do art. 252 e do art. 264 da Lei nº 6.404/76, pela qual todas as ações de
emissão da IESC que atualmente não são detidas pela Jereissati serão incorporadas
pela Jereissati, tornando a IESC uma subsidiária integral da Jereissati (“Operação”).
Com a conclusão da Operação, a totalidade das ações de emissão da IESC passarão
a ser de titularidade da Jereissati, tornando a IESC uma subsidiária integral desta última,
que passará a ter a denominação de “Iguatemi S.A.”. Os acionistas da IESC que tiverem
suas ações incorporadas à Jereissati receberão em substituição novas ações ordinárias
e preferenciais de emissão da Jereissati, na forma de certificados de depósito de valores
mobiliários (units), cada um formado por 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações
preferenciais de emissão da Jereissati.

Desse modo, propomos a criação de ações preferenciais, com direito a voto em
determinadas matérias, detalhadas no Estatuto Social da Companhia, e direito a
dividendos ou outros proventos distribuídos em valores equivalentes a 3 (três) vezes
aqueles a que farão jus as ações ordinárias, além de outras vantagens descritas no
Estatuto Social anexo a esta Proposta.
Propomos alterar o Estatuto Social da Companhia, contemplando a criação de ações
preferenciais, conforme detalhado no Anexo VI e VII a esta Proposta.
2. Aprovar a conversão voluntária das ações ordinárias de emissão da Jereissati
em ações preferenciais, na proporção de 3 (três) ações ordinárias para cada
ação preferencial;
Propomos que seja permitida aos acionistas da Companhia que desejarem a conversão
voluntária das suas ações ordinárias de emissão da Jereissati em ações preferenciais,
na proporção de 3 ações ordinárias para cada ação preferencial, exclusivamente para
permitir a composição das Units, durante o período a ser informado após a aprovação
da Operação, nos termos de Aviso aos Acionistas a ser oportunamente divulgado.
A conversão de ações será permitida nas quantidades estritamente necessárias para
viabilizar a formação de Units, sempre observando os limites legais da proporção entre
o número total de ações ordinárias e de ações preferenciais de emissão da Jereissati,
bem como a manutenção da proporção da participação de cada acionista no capital
social total da Jeressati. Somente ações livres de ônus e gravames poderão ser objeto
da conversão de ações ordinárias em preferenciais.
3. Aprovar a adesão da Companhia ao segmento especial de listagem do Nível 1
da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão;
Com a implementação da Operação, a Administração propõe que seja promovida a
adesão da Companhia ao segmento especial de listagem do Nível 1 da B3, sendo certo
que os direitos e demais regras de governança da Companhia, nos termos do Estatuto
Social proposto, são substancialmente similares àquelas previstas no Regulamento do
Novo Mercado da B3, exceção feita à existência de ações preferenciais.
4. Aprovar a criação de programa de units, sendo que cada unit será composta
por 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais de emissão da
Jereissati;

O Conselho de Administração da Companhia aprovou, nesta data, o Programa de
Certificados de Depósito de Ações (“Programa de Units”), sujeito à aprovação das
alterações no Estatuto Social pela assembleia geral da Companhia.
Nos termos do Programa de Units, cada Unit será composta de 1 ação ordinária e 2
ações preferenciais de emissão da Companhia, que serão depositadas junto ao Itaú
Corretora de Valores S.A., na qualidade de agente emissor das Units. A formação de
Units será realizada exclusivamente na Central Depositária de Ativos da B3, por meio
da transferência, durante o período a ser fixado, dos ativos de titularidade dos acionistas
que comporão a Unit a uma conta específica na B3 aberta pelo agente emissor.
A Administração propõe que seja ratificada a aprovação do Programa de Units pela
assembleia geral da Companhia.
As Units serão admitidas à negociação na B3 e conferirão aos seus titulares os mesmos
direitos, vantagens e restrições das ações ordinárias e preferenciais de emissão da
Jereissati por elas representadas, inclusive em relação ao pagamento de dividendos,
juros sobre o capital próprio e quaisquer outras bonificações, pagamentos ou proventos
a que possam fazer jus. Somente ações livres de ônus e gravames poderão ser objeto
do Programa de Units.
5. Ratificar a nomeação e contratação da Meden Consultoria Empresarial Ltda.
para preparar o laudo de avaliação das ações de emissão da Iguatemi Empresa
de Shopping Centers S.A. (“IESC”) a serem incorporadas pela Companhia
(“Laudo de Avaliação”);
A Administração propõe que sejam ratificadas a nomeação e contratação da Meden
Consultoria Empresarial Ltda. (“Meden”) para preparar o laudo de avaliação das ações
de emissão da IESC, pelo seu valor patrimonial na data-base de 30 de junho de 2021,
a serem incorporadas pela Companhia.
As informações sobre a Meden exigidas pelo artigo 21 da Instrução CVM 481
encontram-se detalhadas no Anexo I a esta Proposta.
6. Discutir e aprovar o Laudo de Avaliação;
A Administração propõe a aprovação do Laudo de Avaliação preparado pela Meden,
cuja cópia encontra-se no Anexo II a esta Proposta.

7.
Aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações de Emissão
da IESC pela Companhia.
Nos termos dos artigos 224, 225, 252 e 264 da Lei nº 6.404/76, propõe-se que seja
aprovado o “Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações de Emissão da
Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. pela Jereissati Participações S.A.”, firmado
em 31 de agosto de 2021 (“Protocolo e Justificação”) pelos administradores da
Companhia e da Jereissati, que estabelece as bases gerais da Operação. O Protocolo
e Justificação constitui o Anexo III à presente Proposta.
Os principais termos da Operação, conforme exigidos pelo artigo 20-A da ICVM 481,
encontram-se descritos no Anexo IV à presente Proposta.
8.

Aprovar a incorporação das ações de emissão da IESC pela Companhia;

Propõe-se que seja aprovada a Operação, nos termos e condições estabelecidos no
Protocolo e Justificação.
A Administração esclarece que, após a conclusão das negociações entre o Comitê
Independente da IESC e a administração da Jereissati, o Comitê Independente da IESC
apresentou ao Conselho de Administração da IESC a sua recomendação da relação de
substituição das ações referida abaixo, a qual assegura aos acionistas não
controladores da IESC um prêmio de 16,4% sobre a média ponderada do valor de
mercado das suas ações nos 30 (trinta) pregões anteriores a 8 de junho de 2021, tendo
sido aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração da IESC.
Os Conselhos de Administração da Companhia e da IESC entendem que a relação de
substituição negociada pelo Comitê Independente da IESC com a administração da
Companhia e por eles recomendada é justa e desinteressada.
Dessa forma, para cada 1 (uma) ação ordinária de emissão da IESC, os acionistas não
controladores da IESC receberão 0,15964 Units de emissão da Jereissati. Caso a
Operação seja aprovada, serão emitidas em favor dos acionistas não controladores da
IESC, no total, 13.855.307 ações ordinárias e 27.710.614 ações preferenciais de
emissão da Jereissati, que lastrearão 13.855.307 Units.
A aprovação da Operação estará sujeita ao voto favorável da maioria dos acionistas não
controladores votantes nas Assembleias Gerais da Companhia e da IESC.
As etapas da Operação são indissociáveis, interdependentes e vinculadas entre si,
fazendo parte de um negócio jurídico único, cuja consumação estará sujeita às

aprovações societárias aplicáveis, sendo premissa da Operação que cada uma das
etapas não terá eficácia, individualmente, senão com a aprovação das demais etapas.
As informações exigidas pelo artigo 20 da Instrução CVM 481/09 constituem o Anexo V
a esta Proposta.
De acordo com o disposto no Art. 252, §§1º e 2º da Lei nº 6.404/76, será garantido
direito de retirada aos acionistas da IESC e da Jereissati dissidentes das deliberações
que aprovarem a Operação, com relação às ações de que forem titulares, de forma
ininterrupta, desde a data da divulgação do Fato Relevante divulgado pela IESC e pela
Jereissati em 07 de junho de 2021 até a data de exercício de tal direito, e que
manifestarem expressamente sua intenção de exercer o direito de retirada, no prazo de
30 (trinta) dias contados da data de publicação das atas das Assembleias Gerais da
Companhia e da Jereissati que aprovarem a Operação.
A importância a ser paga a título de reembolso corresponderá ao valor do patrimônio
líquido por ação da IESC e da Jereissati, calculado tomando-se por base os respectivos
balanços patrimoniais levantados em 31 de dezembro de 2020, aprovados nas
assembleias gerais ordinárias da IESC e da Jereissati, realizadas em 22 de abril de
2021 e 27 de abril de 2021, respectivamente.
O valor do direito de retirada da Companhia corresponde a R$ 18,39 por ação ordinária
da Jereissati, sem prejuízo do direito de levantamento de balanço especial, na forma
prevista na Lei nº 6.404/76.
9.
Aprovar o aumento do capital social a ser subscrito e integralizado pelos
administradores da IESC, em favor dos seus acionistas, com a alteração do Art.
5º do Estatuto Social da Companhia;
Uma vez aprovada, a Operação resultará em aumento do patrimônio líquido da
Companhia, em valor equivalente à avaliação das ações de emissão da IESC de
titularidade dos acionistas não controladores. O capital social da Companhia será
aumentado, passando de R$ 741.986.608,51 para R$ 1.099.515.568,97, representado
por 77.829.571 ações ordinárias e 35.682.251 ações preferenciais, todas nominativas e
sem valor nominal. As novas ações serão totalmente subscritas pelos administradores
da IESC e atribuídas a seus acionistas, nos termos do artigo 227, §2º, da Lei nº 6.404/76,
e integralizadas mediante a integralização das ações da IESC de titularidade de tais
acionistas ao patrimônio da Companhia. As novas ações farão jus aos mesmos direitos
e vantagens atribuídos às demais ações existentes da Companhia e participarão
integralmente dos resultados do exercício social em curso.

Propomos alterar o caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, contemplando
o aumento do capital social da Companhia decorrente da Operação, conforme também
detalhado no Anexo VI e Anexo VII a esta Proposta.
10.
Aprovar a alteração da denominação social da Companhia para “Iguatemi
S.A.”;
Propomos alterar o caput do Artigo 1º do Estatuto Social da Companhia, alterando a
denominação social da Companhia para “Iguatemi S.A.”, conforme também detalhado
no Anexo VI e Anexo VII a esta Proposta.
11.
Aprovar a ampla reforma do Estatuto Social (i) para conferir vantagens e
direitos às ações preferenciais e ordinárias na forma do item 6 do Fato Relevante
divulgado em 07 de junho de 2021; e (ii) para adesão a práticas constantes do
Regulamento do Novo Mercado, alteração da estrutura geral da administração e
outros mecanismos que reforçam o compromisso com a governança corporativa.
Propõe-se a alteração do Estatuto Social para conferir vantagens e direitos às ações
preferenciais e ordinárias de emissão da Companhia, na forma do item 6 do Fato
Relevante Inicial, conforme também detalhado no Anexo VI e Anexo VII a esta Proposta.
Conforme divulgado no Fato Relevante Inicial, o Estatuto Social da Companhia e as
práticas de governança corporativa por ela adotadas deverão assegurar aos seus
acionistas direitos e prever mecanismos de governança substancialmente similares
àqueles exigidos pelo Regulamento do Novo Mercado da B3.
Desse modo, propomos a aprovação da ampla reforma do Estatuto Social da
Companhia, conforme também detalhado no Anexo VI e VII a esta Proposta.

São Paulo, 31 de agosto de 2021.
A Administração
Jereissati Participações S.A.

Anexo I – Informações Sobre Avaliadores
(Conforme Anexo 21 da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009)

1. Listar os avaliadores recomendados pela administração.
Meden Consultoria Empresarial Ltda.
2. Descrever a capacitação dos avaliadores recomendados.
Vide proposta que constitui o Anexo I.3.
3. Fornecer cópia das propostas de trabalho e remuneração dos avaliadores
recomendados.
Vide proposta que constitui o Anexo I.3.
4. Descrever qualquer relação relevante existente nos últimos 3 (três) anos
entre os avaliadores recomendados e partes relacionadas à companhia, tal
como definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto.
N/A

Anexo I.3 – Proposta de Trabalho e Remuneração dos Avaliadores

Proposta para Prestação de Serviços
MA-0151/21
Empresas: Jereissati Participações S.A.
Iguatemi Empresa De Shopping Centers
S.A.
A/C: Sr. Alexandre Jereissati Legey

QUEM SOMOS
A Meden Consultoria é constituída por uma equipe multidisciplinar altamente
qualificada e com vasta experiência no mercado de avaliações com mais de R$ 100
bilhões em ativos avaliados. Com foco no atendimento eficiente e personalizado, a
Meden já conta com diversas empresas e escritórios parceiros de longa data.

SERVIÇOS

Consultoria Econômico-Financeira, Contábil e de Engenharia
Avaliação de Negócios
Fusões e Aquisições (M&A e Captação de Recursos)
Consultoria Imobiliária e Gestão de Ativos Imobilizados
Assistência Técnica em Perícias e Arbitragem
Recuperação Judicial e Falências
Atendimento às Normais Contábeis, Fiscais e Societárias

+R$100bilhões em ativos avaliados.

AGRADECIMENTO
A Meden Consultoria agradece a demonstração de confiança manifestada através do
convite recebido e apresentamos-lhes a seguir, com satisfação, a nossa proposta para
prestação de serviços.
comercial@medenconsultoria.com.br
www.medenconsultoria.com.br
https://www.linkedin.com/company/medenconsultoria

PROPOSTA COMERCIAL MA-0151/21
MEDEN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA: MEDEN CONSULTORIA
26 de agosto de 2021
A/C: Sr. Alexandre Jereissati Legey
Jereissati Participações S.A.
Iguatemi Empresa De Shopping Centers S.A.

Endereço: Rua Angelina Maffei
Vita, 200, 9º andar – São Paulo/SP

Prezado Sr. Alexandre Legey,
Sentimo-nos honrados com a demonstração de confiança manifestada
através do convite recebido de V.Sas. e apresentamos-lhes, com
satisfação, nossa proposta para prestação de serviços.
1. Descrição do projeto
1.1. Caracterização

da Empresa

A Jereissati Participações S.A. (“JPSA”) é uma companhia aberta
registrada na CVM sob o n.º 00867-2 e com ações negociadas sob o
código JPSA3 (ON), cujas principais receitas advêm de participações
societárias no capital de outras sociedades e da prestação de serviços
de

assessoria

e

consultoria

econômica,

financeira

e

tributária.

Atualmente, o principal investimento da Companhia encontra-se no
segmento de Shopping Centers representado pela sua participação na
sua

controlada

Iguatemi

Empresa

de

Shopping

Centers

S.A.

(“Iguatemi”).
A Iguatemi negocia suas ações na B3 sob o código IGTA3 (ON) e tem
por objeto social a exploração comercial e o planejamento de
shopping centers, a prestação de serviços de administração de
shopping centers regionais e de complexos imobiliários de uso misto, a
compra e venda de imóveis, a exploração de estacionamentos
rotativos, a intermediação na locação de espaços promocionais, a
elaboração de estudos, projetos e planejamento em promoção e
merchandising, o exercício de outras atividades afins ou correlatas ao
seu objeto social e a participação em outras companhias como sócia,
cotista, acionista ou associada por qualquer outra forma permitida por
lei. Atualmente o Iguatemi possui dezesseis shopping centers.
3
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1.2. Entendimento

da Situação

A JPSA, no âmbito de uma reestruturação societária, pretende realizar a
incorporação das ações de sua controlada Iguatemi, em acordo com
os arts. 226 e 227 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A”)
Neste contexto, a administração da companhia convidou a Meden
Consultoria para elaborar o laudo de acordo.
1.3. Qualificação

da Meden Consultoria

A Meden Consultoria é uma consultoria financeira formada por
profissionais altamente qualificados, capazes de navegar com fluidez
pelos mais variados setores da economia, o que os coloca em
condição de disponibilizar as soluções mais adequadas a cada desafio
apresentado pelos clientes.
A equipe envolvida, em sua trajetória profissional, já participou de
centenas de projetos envolvendo avaliações em empresas de todos os
portes e segmentos, inclusive de capital aberto. Relacionamos abaixo
alguns dos trabalhos recentes elaborados pela Meden Consultoria:
Oi S.A. – Em
Recuperação
Judicial

Laudos de avaliação da Oi S.A. e da Telemar Norte
Leste S.A., para apurar a relação de substituição de
ações das empresas, para fins de atendimento ao
art. 264 da Lei das S.A.

Gerdau S.A.

Laudos de avaliação do Patrimônio Líquido
Contábil para fins de incorporação e relação de
troca da Gerdau Aços Especiais, Gerdau América
Latina e Itaguaí, de acordo com o previsto nos art.
226, 227 e 264 da Lei das S.A.

Andrade Gutierrez Laudo de avaliação do valor contábil do acervo
líquido da Andrade Gutierrez S.A. para fins de
S.A.
atender os art. 226 e 229 da Lei das S.A.
Andrade Gutierrez Laudos de avaliação do Patrimônio Líquido
Participação S.A.
Contábil para fins de incorporação e relação de
troca da Andrade Gutierrez Concessões S.A., de

4

PROPOSTA COMERCIAL MA-0151/21
MEDEN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA: MEDEN CONSULTORIA

acordo com o previsto nos art. 226, 227 e 264 da Lei
das S.A.
Hospital Mater Dei
S.A.

Laudo de avaliação do valor contábil do acervo
líquido para fins de atender os art. 226 e 229 da Lei
das S.A.

Ideiasnet S.A.

Laudos de avaliação da Ideiasnet S.A. e de sua
investida Padtec S.A., para fins de determinação
da relação de substituição de ações da Ideiasnet
por ações da Padtec, para fins de atendimento ao
art. 264 da Lei das S.A.

Grupo PDG - Em
Recuperação
Judicial

Laudo de avaliação para determinar o valor justo
da dívida renegociada com base no Plano de
Recuperação Judicial do Grupo.

Sete Brasil Em
Recuperação
Judicial

Elaboração de Estudo Técnico do Plano de
Recuperação Judicial do Grupo, de acordo com os
incisos I e II da Lei nº 11.101/2005.

Serede – Serviços
de Rede S.A.

Laudo de avaliação do Patrimônio Líquido Contábil
da Rede Conecta Serviços de Rede S.A., de acordo
com os art. 226, 227 da Lei das S.A.

1.4. Escopo

do projeto

Elaboração de laudo de avaliação do valor patrimonial contábil da
Iguatemi, apurado por meio de livros, para fins de incorporação de suas
ações por sua controladora JPSA, em consonância com o disposto nos
arts. 226 e 227 da Lei das S.A. e em conformidade com as normas
contábeis emanadas do CTG 2002/18
1.5. Documentação

para elaboração do projeto e condições de

execução
Balancete Analítico de Iguatemi na data-base da avaliação;
DF auditada do último exercício social;
Organograma do Grupo com as respectivas participações
societárias;
Documentação comprobatória dos principais saldos contábeis de
Iguatemi; e
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Outros documentos porventura necessários no curso do projeto.
1.1.1. Caso

os documentos necessários para execução do serviço,

conforme descritos na cláusula acima, não sejam fornecidos
pelo cliente de forma satisfatória e sua obtenção ou
elaboração resulte em horas adicionais de trabalho, a
referida quantidade de horas será apurada e cobrada
conforme valor dos honorários vigentes.
2. Apresentação do Serviço
A Meden Consultoria encaminhará seu relatório final eletrônico em PDF
– Portable Document Format e seu envio será para o solicitante da
proposta ou representante por ele indicado.
3. Prazo
3.1. O

prazo para execução do escopo acima é de até 3 (três) dias

após o recebimento das informações na data-base pretendida
para a operação.
3.2. O

início dos serviços se dará com o aceite expresso a presente

proposta e acesso as informações solicitadas.
3.3. Após

o envio da 1ª minuta, a contratante terá o prazo de 30

(trinta) dias para realizar seus comentários. Não havendo
manifestação neste prazo, a Meden Consultoria entenderá o
projeto como finalizado e providenciará a assinatura do relatório,
permanecendo a disposição da contratante para prestar
eventuais esclarecimentos.
4. Honorários
4.1. Em

função da abrangência dos serviços técnicos e considerando

a complexidade do trabalho, o valor para atuação da Meden
Consultoria, foi orçado em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) por
todo o projeto.
4.2. Os

honorários devem ser pagos da seguinte forma:
100% (cem por cento) na entrega do relatório final.
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O valor descrito inclui os tributos aplicáveis.
4.3. O

vencimento da fatura será no 5° dia a partir de sua

apresentação. Após o vencimento, serão cobrados juros de 1%
(um por cento) ao mês sobre o valor líquido da nota fiscal, mais
2% de multa sobre o valor da fatura pelo inadimplemento.
4.4. As

atividades não descritas no escopo da presente proposta que

vierem a ser demandas pelo Cliente serão cobradas mediante
emissão de relatório de atividades pela Meden Consultoria e
serão cobradas como horas adicionais apuradas conforme valor
dos honorários vigentes.
5. Validade da Proposta
A presente proposta tem validade de 20 (vinte) dias, contados a partir
de sua apresentação, depois de decorrido esse prazo a Meden
Consultoria pode modificar quaisquer termos e condições aqui
estipuladas.
6. Confidencialidade
A

Meden

Consultoria

responsabiliza-se

por

manter

em

caráter

confidencial e sigiloso, por prazo indeterminado, todas e quaisquer
informações que tiver acesso durante a execução dos serviços. Para
esses efeitos serão consideradas confidenciais informações que
englobam, mas não se limitam, a: bancos de dados, relatórios, dados
financeiros; informações relativas a contratos, além de outras obtidas
de forma oral, escrita, gravada ou divulgada por outro meio qualquer
pelo cliente.
7. Condições Gerais
7.1. O

cronograma de serviços pertinentes ao serviço contratado será

definido imediatamente após o aceite desta proposta.
7.2. Conforme

descrito, o escopo deste trabalho será desenvolvido

com base em informações fornecidas pelo cliente, cabe ressaltar
que as mesmas não serão objeto de revisão e/ou auditoria por
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parte da Meden Consultoria com finalidade de expressar opinião
sobre estas. Contudo, observaremos de maneira holística a
coerência interna das mesmas.
7.3. O

compromisso decorrente da presente proposta de prestação

de serviços poderá ser rescindido em comum acordo entre as
Partes. Neste caso, a interrupção dos serviços em andamento
implicará o pagamento do valor
proporcional ao trabalho executado à Meden Consultoria, de
acordo com os honorários estabelecidos na Cláusula Quarta.
7.4. Não

estão incluídas em nossos honorários as despesas com

viagens e hospedagem quando incorridas fora do Grande Rio.
Caso estas sejam necessárias para a realização dos serviços,
serão cobradas à parte por meio de nota de débito, estando,
todavia, sujeitas à aprovação prévia do cliente. Não obstante,
cabe ressaltar que estas serão devidamente controladas com
base na apresentação de recibos/comprovantes e incorridas
exclusivamente em situações inerentes à prestação de nossos
serviços.
7.5. A

Meden Consultoria está autorizada a comunicar em seu

material informativo (“site”, “folder” e outros meios) ou a terceiros
que o Contratante é sua cliente.
7.6. As

partes elegem o foro da Capital da Cidade do Rio de Janeiro,

com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
como único competente para dirimir controvérsias resultantes da
aplicação do presente contrato, bem como todos os casos não
previstos no presente instrumento.
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8. Aceite e Contrato
Esta proposta constitui-se em um acordo fidedigno entre as partes com
respeito ao assunto objeto desta. Para ser considerada aceita a
proposta deverá ser subscrita pelo Representante legal da empresa
solicitante acompanhada de toda documentação necessária para o
início da realização dos trabalhos.
Após o aceite da contratante essa proposta adquire forma de contrato,
nos moldes da legislação civil em vigor.
Atenciosamente,

ANTONIO NICOLAU
Sócio Diretor
Aceite: Rio de Janeiro, de

de 2021.

Representante legal
Cargo:
CNPJ:
Testemunha 1:
CPF:
Testemunha 2:
CPF:
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Anexo II – Laudo de Avaliação

Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.
Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido Contábil apurado
por meio dos livros contábeis.

1

Aos Acionistas e Administradores
Iguatemi Empresa de Shopping Centers S,A,
Rua Angelina Maffei Vita, nº200, Andar 9 - parte
Jrdim Europa, São Paulo – SP
Dados da organização contábil
1. Meden Consultoria Empresarial Ltda. (“Meden Consultoria”), sociedade estabelecida
na cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Rua Primeiro de Março, nº 23, pavimento 2,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o
n.º 27.936.447/0001-23, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do
Estado do Rio de Janeiro sob o n.º CRC/RJ-008590/O-0, representada pelo seu
sócio infra-assinado, Sr. Maurício Emerick Leal, contador, portador do
RG n.º 22.115.073-3, inscrito no CPF sob o n.º 113.621.257-41 e no Conselho
Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro sob o n.º CRC/RJ129193/O, residente
e domiciliado no Rio de Janeiro – RJ, com escritório no mesmo endereço da
representada, nomeada pela administração da Iguatemi Empresa de Shopping
Centers S.A. (“Companhia”), para proceder à avaliação do seu patrimônio líquido
contábil em 30 de junho de 2021, para fins de determinar o valor patrimonial da sua
ação, de acordo com as práticas contábeis brasileiras.
Objetivo da avaliação
2. A avaliação do patrimônio líquido contábil em 30 de junho de 2021 da Companhia
tem por objetivo suportar a incorporação de suas ações a valor patrimonial contábil
pela sua controladora Jereissati Participações S.A. (“Jereissati”), inscrita no CNPJ
nº 60.543.816/0001-93, para fins de atender o que dispõe os artigos 226, da Lei
nº6.404/76 (Lei das S.A.).
Responsabilidade da administração sobre as informações contábeis
3. A administração da Companhia é responsável pela escrituração dos livros e
elaboração de informações contábeis de acordo com as práticas contábeis
brasileiras, assim como pelos controles internos relevantes que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de tais informações contábeis livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. O resumo
das principais práticas contábeis adotadas pela Companhia está descrito no anexo II
do laudo de avaliação.
Alcance dos trabalhos e responsabilidade do contador
4. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre o valor contábil do
patrimônio líquido da Companhia em 30 de junho de 2021, com base nos trabalhos
conduzidos de acordo com o Comunicado Técnico CTG 2002, aprovado pelo
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), que prevê a aplicação de procedimentos
de exame no balanço patrimonial para emissão de laudo de avaliação. Assim,
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efetuamos o exame do referido balanço patrimonial da Companhia de acordo com
as normas contábeis aplicáveis, que requerem o cumprimento de exigências éticas
pelo contador e que o trabalho seja planejado e executado com o objetivo de obter
segurança razoável de que o patrimônio líquido contábil apurado para a elaboração
de nosso laudo de avaliação está livre de distorção relevante.
5. A emissão de laudo de avaliação envolve a execução de procedimentos selecionados
para obtenção de evidência a respeito dos valores contabilizados. Os procedimentos
selecionados dependem do julgamento do contador, incluindo a avaliação dos riscos
de distorção relevante no patrimônio líquido, independentemente se causada por
fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o contador considera os controles internos
relevantes para a elaboração do balanço patrimonial da Companhia para planejar
os procedimentos que são apropriados nas circunstâncias, mas, não, para fins de
expressar uma opinião sobre a efetividade desses controles internos da Companhia.
O trabalho inclui, também, a avaliação da adequação das políticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração.
Acreditamos que a evidência obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa conclusão.
Conclusão
6. Com base nos trabalhos efetuados, concluímos que o valor de
R$3.455.193.752,73 (três bilhões, quatrocentos e cinquenta e cinco milhões, cento
e noventa e três mil, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos),
conforme balanço patrimonial em 30 de junho de 2021, registrado nos livros
contábeis e resumido no Anexo I, representa, em todos os aspectos relevantes, o
patrimônio líquido contábil da Companhia, sendo o valor patrimonial da ação na
mesma data base de R$19,61687 (dezenove reais e sessenta e um mil seiscentos e
oitenta e sete centésimos de milésimo), e o valor total a ser incorporado de R$
1.702.518.859,31 (um bilhão, setecentos e dois milhões, quinhentos e dezoito mil,
oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos), avaliados de acordo com
as práticas contábeis brasileiras.
Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2021.

Meden Consultoria e Empresarial Ltda.
CRC/RJ-008590/O-0

Maurício Emerick Leal
Contador
CRC/RJ-129193/O
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ANEXO I
Balanço patrimonial levantado em 30 de junho de 2021 da Companhia para fins de
incorporação de ações pelo valor patrimonial contábil pela Jereissati.

Iguate mi E mpre sa de Shopping Ce nte rs S. A.

De monstraçõe s
Contábe is

Balanço P atrimonial (E m R$)

Saldos e m 30/ 06/ 2021

ATIVO CIRCULAN TE
Caixa e Equivalentes de Caixa
Aplicações Financeiras

913. 270. 540, 80
5.813.592,12
790.701.793,16

Aluguéis a Receber

50.986.206,02

Outras Contas a Receber

29.211.428,03

Tributos Correntes a Recuperar

8.956.427,64

Despesas Antecipadas

2.895.883,07

Empréstimos a Receber

13.000.000,16

Outros Ativos Circulantes

11.705.210,60

ATIVO N ÃO CIRCULAN TE
ATIVO RE ALIZÁVE L A LON G O P RAZO
Aplicações Financeiras
Clientes

5. 310. 533. 554, 29
664. 931. 289, 53
482.040.475,73
5.708.000,00

Outras Contas a Receber

52.206.715,75

Com Pessoas Ligadas

32.199.228,66

Operações de Swap

84.831.494,30

Depósitos Judiciais
Outros Ativos não Circulantes
P ARTICIP AÇÃO E M CON TROLADAS

7.788.386,40
156.988,69
3. 328. 323. 158, 09

OUTROS IN VE STIME N TOS

20. 899. 022, 14

IN TAN G ÍVE L

13. 909. 600, 86

IMOBILIZADO
P ROP RIE DADE P ARA IN VE STIME N TOS
TOTAL DO ATIVO

6. 552. 044, 22
1. 275. 918. 439, 45
6. 223. 804. 095, 09
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Iguate mi E mpre sa de Shopping Ce nte rs S. A.

De monstraçõe s Contábe is

Balanço P atrimonial (E m R$)

Saldos e m 30/ 06/ 2021

P ASSIVO CIRCULAN TE

355. 021. 449, 64

Obrigações Sociais e Trabalhistas

17.495.492,03

Fornecedores

5.379.993,95

Outras Obrigações Fiscais Federais

3.692.020,92

Obrigações Fiscais Municipais

6.591.781,34

Financiamentos

282.342.791,37

Debêntures

9.125.339,40

Dividendos a Pagar

25.000.600,00

Outras Contas a Pagar Circulante

3.021.622,47

Débitos com Controladas

2.371.808,16

P ASSIVO N ÃO CIRCULAN TE
Financiamentos
Debêntures

2. 413. 588. 892, 73
956.514.093,99
1.188.977.257,07

Partes Relacionadas
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos S/Ex.Fut

1.574.690,79
164.638.622,29

PIS sobre as Receitas Diferidas

3.841.240,87

COFINS sobre as Receitas Diferidas

17.721.424,35

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos

56.948.261,03

Provisões para Contingências

23.350.410,93

Outras Provisões
P ATRIMÔN IO LÍQUIDO
Capital Social
Ágio na Emissão de Ações

22.891,41
3. 455. 193. 752, 73
1.275.656.902,33
452.081.714,90

Outras Reservas de Capital

4.866.663,14

Ações em Tesouraria

(10.460.735,80)

Reserva Legal

140.605.712,92

Retenção de Lucros
Resultado do Período
TOTAL DO P ASSIVO

1.273.690.052,50
318.753.442,74
6. 223. 804. 095, 09

CÁLCULO DO VALOR P ATRIMON IAL DA AÇÃO E M 30/ 06/ 2021
Patrimônio Líquido em 30/06/2021
Quantidade de Ações do Capital, líquido das Ações em Tesouraria
VALOR P ATRIMON IAL DA AÇÃO E M 30/ 06/ 2021
Ações de Iguatemi incorporadas por JPSA
Valor Patrimonial da Ação
VALOR P ATRIMON IAL DAS AÇÕE S IN CORP ORADAS

3. 455. 193. 752, 73
176. 133. 777
19, 61687
86.788.507
19,61687
1. 702. 518. 859, 31
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ANEXO II
PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS DA COMPANHIA
O resumo das principais políticas contábeis adotadas pela Companhia é como segue:
a) Moeda funcional e de apresentação
A Companhia, com sede na Rua Angelina Maffei Vita, nº 200, na cidade de São
Paulo - SP, tem por objeto social a exploração comercial e o planejamento de
shopping centers, a prestação de serviços de administração de shopping centers
regionais e de complexos imobiliários de uso misto, a compra e venda de imóveis, a
exploração de estacionamentos rotativos, a intermediação na locação de espaços
promocionais, a elaboração de estudos, projetos e planejamento em promoção e
merchandising, o exercício de outras atividades afins ou correlatas ao seu objeto
social e a participação em outras companhias como sócia, cotista, acionista ou
associada por qualquer outra forma permitida por lei
b) Caixa e equivalentes de caixa
Este grupo é representado pelos saldos de caixa e contas bancárias caixa e em
aplicações financeiras de curtíssimo prazo, de alta liquidez, prontamente conversíveis
em um montante conhecido de caixa e sujeitos a um insignificante risco de mudança
de valor.
c) Aplicações financeiras
As aplicações financeiras estão representadas por: (i) fundo de investimento de renda
fixa não exclusivo, com liquidez diária e rendimentos acumulados de 3,09% até 30
de junho de 202. A administração efetua a gestão de caixa da Companhia por meio
de fundos de investimentos não exclusivos, com expectativa de utilização dos recursos
para o desenvolvimento dos projetos previstos. (ii)aplicação em um fundo de
investimento internacional de longo prazo, sujeito a variação cambial. (iii) aplicações
financeiras compromissadas da instituição financeira Itaú Unibanco S/A, estão
classificadas como custo amortizado pelo CPC 48 em função de sua característica,
tem por objetivo a garantia de um empréstimo na modalidade de Certificado de
Recebível Imobiliário (CRI) com vencimentos em 19 de junho de 2023 e 17 de
setembro de 2025
d) Aluguéis a Receber, Clientes e Outras contas a receber – Circulante e Longo prazo
Representados substancialmente por:
Aluguéis e revendas de pontos comerciais a receber pelo direito de uso do espaço
imobiliário, sendo as coparticipações faturadas de acordo com contratos e
reconhecidas no resultado em função do prazo do aluguel contratado; e
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Linearização de desconto, representado pela política de desconto adotada pela
Companhia em função da pandemia do COVID-19, em caráter de parceria com
os lojistas. Estas concessões denominadas “Descontos período COVID-19”,
serão linearizados por um período de quarenta e oito meses, de acordo com o
prazo remanescente do contrato padrão de locação, como previsto pelo CPC
06(R2/IFRS 16.
A Companhia e suas controladas adotaram o cálculo da perda esperada do
contas a receber com base na elaboração de uma “matriz de provisão”, levando
em conta dados históricos de inadimplência que já incluem os efeitos da COVID19 e definiram um percentual de provisionamento para cada faixa de vencimento
da carteira de recebíveis.
e) Partes relacionadas – Ativo e Passivo
A Companhia realiza, no curso normal de seus negócios, operações com partes
relacionadas representadas pelas empresas do Grupo Jereissati, que são realizadas
a preços, prazos, encargos financeiros e demais condições definidas pela
Administração.
f) Investimentos
Os investimentos são avaliados pelo método de equivalência patrimonial nas
demonstrações financeiras individuais. Os investimentos em sociedades em que a
Administração tenha influência significativa, ou nas quais participe com 20% ou mais
do capital votante, ou que façam parte do mesmo grupo que estejam sob controle
comum, também são avaliados pelo método de equivalência patrimonial.
Investimentos em empresas controladas em conjunto (“joint ventures”) Uma “joint
venture” é um acordo contratual através do qual a Companhia e outras partes
exercem uma atividade econômica sujeita a controle conjunto, situação em que as
decisões sobre políticas financeiras e operacionais estratégicas relacionadas às
atividades da “joint venture” requerem a aprovação de todas as partes que
compartilham o controle. Os investimentos em conjunto são registrados pelo método
de equivalência patrimonial, desde a data em que o controle compartilhado foi
adquirido, e não são consolidados.
g) Imobilizado
Demonstrado ao custo, deduzido da depreciação calculada pelo método linear.
h) Propriedades para investimentos
Propriedades para investimento são inicialmente mensuradas ao custo, deduzido da
depreciação calculada pelo método linear e incluindo custos da transação. O valor
contábil inclui os custos de empréstimos, custo de reposição de parte de uma
propriedade para investimento existente à época em que o custo for incorrido se os
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critérios de reconhecimento forem satisfeitos, excluindo os custos do serviço diário da
propriedade para investimento. Após o reconhecimento inicial, propriedades para
investimento são mantidas a valor de custo, mas tendo divulgado o respectivo valor
justo, que reflete as condições de mercado na data do balanço. Propriedades para
investimento são baixadas quando vendidas ou quando a propriedade para
investimento deixa de ser permanentemente utilizada e não se espera nenhum
benefício econômico futuro da sua venda. A diferença entre o valor líquido obtido da
venda e o valor contábil do ativo é reconhecida na demonstração do resultado no
período da baixa. Anualmente, a Companhia revisa a vida útil e o valor residual das
suas propriedades para investimento.
Na data base deste laudo o valor justo estimado pela companhia para as
propriedades para investimentos montou a R$13.606.013 mil, para uma área útil
locada própria de 484 mil m2.
i) Intangível
Os ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados e são submetidos
a teste anual de perda de seu valor recuperável. Os ativos intangíveis com vida útil
definida são amortizados de acordo com sua vida econômica estimada e, quando
são identificadas indicações de perda de seu valor recuperável, são também
submetidos a teste de “impairment” para análise do seu valor recuperável.
j) Redução ao valor recuperável de ativos de longa duração
Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de
“impairment” sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indiquem que o
valor contábil pode não ser recuperável. Uma eventual perda é reconhecida por um
montante pelo qual o saldo contábil do ativo excede seu montante recuperável. O
valor recuperável é o maior valor entre valor justo do ativo menos o custo de vender
e seu valor em uso. Para a avaliação ao valor recuperável, os ativos são agrupados
ao menor nível para o qual existam UGC - Unidades Geradoras de Caixa, o qual é
identificada de acordo com o segmento operacional.
k) Ajuste a valor presente
Os ativos e passivos monetários de longo prazo são atualizados monetariamente e,
portanto, estão ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente de ativos
e passivos monetários de curto prazo é calculado, e somente registrado, se
considerado relevante em relação às demonstrações financeiras tomadas em
conjunto. Para fins de registro e determinação de relevância, o ajuste a valor presente
é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros
explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos.
l) Deterioração de ativos financeiros
A Companhia avalia, na data do encerramento do exercício ou em intervalos
inferiores, se há evidência objetiva de que o ativo financeiro ou um grupo de ativos
financeiros está deteriorado.
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Um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros é considerado deteriorado
quando existirem evidências objetivas da redução de seu valor recuperável, sendo
estas evidências o resultado de um ou mais eventos que ocorreram após o
reconhecimento inicial do ativo, e quando houver impacto nos fluxos de caixa futuros
estimados.
m) Financiamentos
Os financiamentos estão apresentados pelo custo amortizado atualizados pelas
variações monetárias ou cambiais e acrescidos de juros incorridos até a data do
encerramento do período.
Os custos de transação incorridos são mensurados ao custo amortizado e
reconhecidos no passivo, reduzindo o saldo de empréstimos e financiamentos, sendo
apropriados ao resultado no decorrer do período de vigência dos contratos.
n) Debêntures
Os recursos obtidos pela Companhia com as ofertas são utilizados para financiar: (a)
a expansão das operações dos shopping centers nos quais a Companhia é titular de
participação; (b) a aquisição de maior participação; (c) a aquisição de participação
em shopping centers de terceiros já existentes e em redes de menor porte; (d) a
concepção, a incorporação e a administração de novos shopping centers; e (e) o
refinanciamento de obrigações financeiras vincendas.
As debêntures não são conversíveis e foram objeto de distribuição pública, sob o
regime de garantia firme, nos termos do Contrato de Distribuição, com intermediação
de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores
mobiliários, não existindo reservas antecipadas nem lotes mínimos ou máximos,
tendo a Oferta sido efetivada de acordo com o resultado do procedimento de
“bookbuilding”.
As debêntures foram registradas para negociação no mercado secundário por meio
do Sistema Nacional de Debêntures e do BOVESPA FIX.
o) Impostos
A provisão para imposto de renda foi constituída à alíquota de 15%, acrescida do
adicional de 10% sobre o lucro tributável anual excedente a R$240. A contribuição
social foi calculada à alíquota de 9% sobre o lucro contábil ajustado. O imposto de
renda e a contribuição social diferidos foram calculados com base nas diferenças
temporárias no reconhecimento de receitas e despesas para fins contábeis e fiscais.
p) Passivos financeiros e instrumentos de patrimônio
Os instrumentos de dívida ou de patrimônio emitidos pela Companhia e suas
controladas são classificados como passivos financeiros ou como instrumento de
patrimônio, respeitando a substância contratual da transação.
q) Provisão para contingências
A Companhia e suas investidas vêm se defendendo, nas esferas judicial e
administrativa, de processos de natureza fiscal, trabalhista e cível. Dessa forma, foi
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constituída provisão para perdas em valores considerados suficientes para cobrir
prováveis desembolsos futuros.
r) Capital Social
Em 30 de junho de 2021, o capital social integralizado da Companhia é de
R$1.306.072 mil. Em 10 de maio de 2021, foi aprovado em Assembleia Geral
Extraordinária o aumento do capital social no valor de R$ 44.344 mil mediante
capitalização de reserva de lucros sem emissão de novas ações, sendo representado
por 176.611.578 ações ordinárias sem valor nominal. O capital social realizado da
Companhia é de R$1.275.657 mil, devido ao registro de gastos com emissões de
ações no valor de R$30.415 mil em conta redutora de patrimônio líquido.
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Anexo III – Protocolo e Justificação

PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DAS AÇÕES DE
EMISSÃO DA IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A. PELA
JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.
Os administradores das sociedades abaixo qualificadas:
(a)
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A., companhia aberta com
sede na Rua Angelina Maffei Vita, 200, 9˚ andar (parte), Jardim Paulistano, na Cidade e Estado
de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 51.218.147/0001-93, (“IESC”); e
(b)
JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A., companhia aberta com sede na Rua
Angelina Maffei Vita, 200, 9˚ andar (parte), Jardim Paulistano, na Cidade e Estado de São
Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 60.543.816/0001-93 (“Jereissati” e, em conjunto com
IESC, as “Companhias”),
resolvem firmar, nos termos dos artigos 224, 225, 252 e 264 da Lei nº 6.404/76, e conforme as
orientações e recomendações do Parecer de Orientação CVM n° 35, de 01 de setembro de 2008
(“Parecer CVM 35”), o presente protocolo e justificação da incorporação das ações de emissão
da IESC pela Jereissati, que será submetida à aprovação dos acionistas das Companhias, em
assembleias gerais extraordinárias convocadas para tal fim, da seguinte forma (“Protocolo e
Justificação”):
1. Descrição, motivos e fins da operação, e o interesse das Companhias na sua realização.
1.1. Conforme Fato Relevante conjunto divulgado pelas Companhias em 07 de junho de 2021,
os Conselhos de Administração das Companhias deliberaram dar início a um processo visando
a uma reorganização societária das Companhias (“Fato Relevante Inicial”).
1.2. A reorganização societária consiste na incorporação de ações da IESC pela Jereissati, nos
termos do art. 252 e do art. 264 da Lei nº 6.404/76, pela qual todas as ações de emissão da IESC
que atualmente não são detidas pela Jereissati serão incorporadas pela Jereissati, tornando a
IESC uma subsidiária integral da Jereissati (“Operação”). Com a conclusão da Operação, a
totalidade das ações de emissão da IESC passarão a ser de titularidade da Jereissati, tornando a
IESC uma subsidiária integral desta última, que passará a ter a denominação “Iguatemi S.A.”.
Os acionistas da IESC que tiverem suas ações incorporadas à Jereissati receberão em
substituição novas ações ordinárias e preferenciais de emissão da Jereissati, na forma de
certificados de depósito de valores mobiliários (units), cada um formado por 1 (uma) ação
ordinária e 2 (duas) ações preferenciais de emissão da Jereissati.
1.3. A Operação permitirá a criação da Iguatemi S.A., que reunirá a totalidade das bases
acionárias da IESC e da Jereissati em uma única companhia aberta, que terá suas ações
negociadas no segmento de listagem Nível 1 da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), com
um free float estimado de 45% superior ao atual free float da IESC e capacidade adicional para
realizar novos investimentos e aquisições estratégicas.
1.4. A aprovação da Operação não afetará o registro da Jereissati como companhia aberta e as
units de sua emissão passarão a ser negociadas no Nível 1 de governança da B3. A IESC terá o
seu registro de companhia aberta convertido de categoria “A” para categoria “B”, tendo em
vista que, como resultado da Operação, a IESC passará a ser uma subsidiária integral da

Jereissati e manterá as debêntures e certificados de recebíveis imobiliários por ela emitidos e
em circulação.
1.5. Com a implementação da Operação, será promovida a adesão da Jereissati ao segmento de
listagem Nível 1 da B3, sendo certo, contudo, que o Estatuto Social da Jereissati garantirá aos
seus acionistas, inclusive os atuais acionistas da IESC, direitos substancialmente similares
àqueles garantidos pelo Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3, exceção feita
apenas à possibilidade de emissão de ações preferenciais.
1.6. A aprovação da Operação estará sujeita ao voto favorável da maioria dos acionistas não
controladores votantes nas Assembleias Gerais das Companhias, de forma que os votos do
acionista controlador não serão determinantes para a aprovação da Operação e somente serão
proferidos para atender ao quórum mínimo exigido por lei para aprová-la, em linha com o que
decidirem os titulares da maioria das ações em circulação, conquanto sejam necessários para a
implementação da Operação.
1.7. As etapas da Operação contempladas neste Protocolo e Justificação são indissociáveis,
interdependentes e vinculadas entre si, fazendo parte de um negócio jurídico único, cuja
consumação estará sujeita às aprovações societárias aplicáveis, sendo premissa da Operação
que cada uma das etapas não terá eficácia, individualmente, senão com a aprovação das demais
etapas.
2. Propósito e principais benefícios da Operação
2.1. A unificação das bases acionárias das Companhias permitirá o aumento da sua capacidade
de investimento e crescimento, sem o aumento do endividamento, colocando as Companhias
em uma posição mais favorável para participar das oportunidades futuras de consolidação,
combinações de negócios e aquisição de ativos estratégicos, aumentando a sua relevância no
mercado imobiliário brasileiro.
2.2. As administrações das Companhias confiam que todas essas vantagens e benefícios se
reverterão em favor do conjunto dos seus acionistas, que, caso a Operação seja implementada,
passarão a ser todos acionistas da Jereissati, que irá deter, direta e indiretamente, a totalidade
dos ativos imobiliários e operacionais da IESC.
2.3. As administrações das Companhias acreditam que essa nova estrutura, com base acionária
concentrada na Jereissati, também acarretará na redução significativa das atuais despesas gerais
e administrativas, em função da redução da duplicidade de órgãos deliberativos, além de
proporcionar a realização de créditos e outros benefícios fiscais.
2.4. Além disso, as administrações das Companhias confiam que a implementação de
mecanismos de governança e controle reforçarão a gestão e controles internos dos órgãos da
administração e o alinhamento total de interesses entre todos os acionistas da Jereissati,
conforme detalhado no Fato Relevante Inicial.
3. Manifestação do Comitê Independente IESC, Relação de Substituição e Frações.
3.1. A despeito das administrações das Companhias terem decidido, voluntariamente, submeter
a aprovação da Operação à maioria dos acionistas não controladores votantes nas assembleias
gerais das Companhias, os membros independentes do Conselho de Administração da IESC,

adicionalmente, conforme recomendação contida no Parecer CVM 35, aprovaram a
constituição, em caráter transitório, de um comitê estatutário especial independente, formado
por 3 (três) membros não administradores, todos independentes e com notória capacidade
técnica, com a atribuição de negociar a relação de substituição aplicável à Operação e submeter
suas recomendações ao Conselho de Administração da IESC (“Comitê Independente da
IESC”).
3.2. Conforme recomendação do Parecer CVM 35, os acionistas da IESC aprovaram, em
Assembleia Geral realizada em 08 de julho de 2021, a inclusão de disposição transitória no
Estatuto Social para regulamentar os termos e condições de funcionamento do Comitê
Independente da IESC. Em reunião realizada na mesma data, os membros independentes do
Conselho de Administração aprovaram a eleição dos membros do Comitê Especial
Independente.
3.2.1. O Comitê Independente da IESC, depois de instalado, recebeu diretamente das
Companhias as informações requeridas para apoiar o Comitê Independente da IESC na
negociação da Operação.
3.2.2. Após a conclusão das análises realizadas pelo Comitê Independente da IESC, o Comitê
Independente da IESC e a administração da Jereissati realizaram as negociações que
culminaram na proposta de relação de substituição das ações referida abaixo.
3.3. Os Conselhos de Administração das Companhias entendem que a relação de substituição
negociada pelo Comitê Independente da IESC com a administração da Jereissati e por eles
recomendada é justa e desinteressada. Portanto, propõe-se que, como resultado da Operação,
cada 1 (uma) ação ordinária de emissão da IESC confira ao seu titular o direito de receber
0,15964 ações ordinárias e 0,31929 ações preferenciais de emissão da Jereissati (“Relação de
Substituição”), na forma de Units representativas de 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações
preferenciais. Dessa forma, para cada 1 ação ordinária de emissão da IESC, os acionistas não
controladores da IESC receberão 0,15964 units de emissão da Jereissati. Caso a Operação seja
aprovada, serão emitidas em favor dos acionistas não controladores da IESC, no total,
13.855.307 ações ordinárias e 27.710.614 ações preferenciais de emissão da Jereissati, que
lastrearão 13.855.307 units.
3.4. A Relação de Substituição será submetida à aprovação dos acionistas das Companhias, em
suas respectivas Assembleias Gerais Extraordinárias, convocadas para deliberar sobre a
Operação.
3.5. A Relação de Substituição levou em consideração que não ocorrerá, até a aprovação nas
respectivas Assembleias Gerais Extraordinárias, qualquer declaração, pagamento de
dividendos, juros sobre capital próprio ou instituição de programas de incentivo ou de ações
destinadas aos seus executivos (stock options) por parte da IESC ou da Jereissati, exceto por
dividendos que, nesta data, já tenham sido declarados mas ainda não tenham sido pagos pela
Jereissati.
3.6. Frações. As eventuais frações de ações da Jereissati decorrentes da Operação serão
agrupadas em números inteiros para, em seguida, serem alienadas em leilão na B3, após a
consumação da Operação, nos termos de aviso aos acionistas a ser oportunamente divulgado.
Os valores auferidos em tal venda serão disponibilizados líquidos de taxas aos acionistas da

IESC titulares das respectivas frações, proporcionalmente à sua participação em cada ação
alienada.
4. Data-Base, avaliações e tratamento das variações patrimoniais.
4.1. Propõe-se que a Operação seja realizada com base nos balanços patrimoniais auditados da
IESC e da Jereissati, levantados em 30 de junho de 2021 e auditados pela EY (“Data-Base”).
4.2. A administração de Jereissati contratou a Meden Consultoria Empresarial Ltda. (“Meden”)
para proceder à avaliação e determinar o valor das ações de emissão da IESC a serem
incorporadas ao patrimônio da Jereissati, com base no seu valor patrimonial, cujo resultado é
objeto do laudo de avaliação que constitui o Anexo I ao presente Protocolo e Justificação
(“Laudo de Avaliação”), o qual estabelece que as ações de emissão da IESC a serem
incorporadas ao patrimônio da Jereissati, na Data-Base, valem, pelo menos,
R$ 1.702.518.859,31.
4.3. A indicação da Meden será submetida à ratificação pela Assembleia Geral Extraordinária
da Jereissati que examinar este Protocolo e Justificação, nos termos do artigo 227, §1º, da Lei
nº 6.404/76.
4.4. Adicionalmente, em observância ao disposto no artigo 264 da Lei nº 6.404/76 e no artigo
8º da Instrução CVM nº 565, a administração da Jereissati também contratou a Meden para
calcular a relação de substituição das ações dos acionistas da IESC por ações da Jereissati, com
base no valor do patrimônio líquido das ações de ambas as Companhias, avaliados os dois
patrimônios segundo os mesmos critérios e na Data-Base, a preços de mercado. O cálculo
preparado pela Meden é objeto do Laudo de Avaliação que constitui o Anexo II ao presente
Protocolo e Justificação, e foi preparado para os fins do artigo 264 da Lei nº 6.404/76.
4.4.1. Segundo o laudo de avaliação apresentado pela Meden, o valor patrimonial, a preços de
mercado, na Data-Base, (i) das ações de emissão da IESC a serem incorporadas ao patrimônio
da Jereissati, é de R$(mil) 6.673.747 ; e (ii) da Jereissati é de R$(mil) 3.449.752 . Desse modo,
a aplicação da relação de substituição teórica baseada em tal critério resultaria na emissão de
0,9653 ação da Jereissati para cada ação ordinária da IESC, relação essa menos vantajosa para
os acionistas da IESC do que aquela negociada e efetivamente proposta pelas administrações
das Companhias.
4.5. A Meden declara (i) não existir qualquer conflito ou comunhão de interesses, atual ou
potencial, com as Companhias, com seus acionistas, ou, ainda, no tocante à Operação; e (ii) não
terem as Companhias, seus acionistas e/ou administradores, direcionado, limitado, dificultado
ou praticado quaisquer atos que tenham ou possam ter comprometido o acesso, a utilização ou
o conhecimento de informações, bens, documentos ou metodologias de trabalho relevantes para
a qualidade das suas conclusões.
4.6. As variações patrimoniais relativas às ações de emissão da IESC a serem incorporadas ao
patrimônio da Jereissati, apuradas a partir da Data-Base, serão apropriadas pela Jereissati.
5. Direito de retirada e modificação do capital social da Jereissati.
5.1. De acordo com o disposto no Art. 252, §§1º e 2º da Lei nº 6.404/76, será garantido direito
de retirada aos acionistas da IESC e da Jereissati dissidentes das deliberações que aprovarem a

Operação, com relação às ações de que forem titulares, de forma ininterrupta, desde a data da
divulgação do Fato Relevante Inicial até a data de exercício de tal direito, e que manifestarem
expressamente sua intenção de exercer o direito de retirada, no prazo de 30 (trinta) dias contados
da data de publicação das atas das Assembleias Gerais das Companhias que aprovarem a
Operação.
5.2. A importância a ser paga a título de reembolso corresponderá ao valor do patrimônio
líquido por ação das Companhias, calculado tomando-se por base os respectivos balanços
patrimoniais auditados das Companhias levantados em 31.12.2020, aprovados nas assembleias
gerais ordinárias da IESC e da Jereissati, realizadas em 22 de abril de 2021 e 27 de abril de
2021, respectivamente. Os valores do direito de retirada correspondem a (i) R$ 18,39 por ação
ordinária da Jereissati e (ii) R$17,82 por ação ordinária da IESC, sem prejuízo do direito de
levantamento de balanço especial, na forma prevista na Lei nº 6.404/76.
5.3. O aumento de capital da Jereissati em razão da Operação será de R$ 1.702.518.859,31, dos
quais R$ 357.528.960,46 serão destinados ao capital social e R$ 1.344.989.898,85 serão
registrados como ágio na emissão de ações.
6. Outras alterações estatutárias da Jereissati.
6.1. Além da aprovação da Operação, serão submetidas à aprovação dos acionistas da Jereissati
propostas de (a) alteração do Estatuto Social, na forma do Anexo III a este Protocolo, para,
entre outras alterações, prever a criação de ações preferenciais, com direito a voto em
determinadas matérias a serem detalhadas no Estatuto Social da Jereissati, e direito a dividendos
ou outros proventos distribuidos em valores equivalentes a 3 (três) vezes aqueles a que farão
jus as ações ordinárias, além de outras vantagens na forma prevista no Estatuto Social; (b)
conversão voluntária das ações ordinárias de emissão da Jereissati em ações preferenciais, na
proporção de 3 (três) ações ordinárias para cada ação preferencial; (c) adesão da Jereissati ao
segmento especial de listagem do Nível 1 da B3; (d) criação de programa de units, sendo que
cada unit será composta por 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais de emissão
da Jereissati; (e) ampla reforma do Estatuto Social para (i) conferir vantagens e direitos às ações
preferenciais e ordinárias na forma do item 6 do Fato Relevante Inicial; e (ii) adesão a práticas
constantes do Regulamento do Novo Mercado, alteração da estrutura geral da administração e
outros mecanismos que reforçam o compromisso com a governança corporativa.
6.2. A administração da IESC submeterá aos seus acionistas, além da proposta de incorporação
de suas ações pela Jereissati, propostas de (a) dispensa do ingresso da Jereissati no segmento
especial de listagem do Novo Mercado; e (b) dispensa de realização de oferta pública de
aquisição de ações de saída do segmento do Novo Mercado da B3.
6.3. Propõe-se, ainda, que a Jereissati, uma vez aprovada a Operação, passe a adotar a
denominação “Iguatemi S.A.”.
7. Aprovações Societárias
7.1. A efetivação da Operação dependerá da prática dos seguintes atos (“Aprovações
Societárias”):
(a)

assembleia geral extraordinária da IESC para, entre outros, (i) aprovar o Protocolo e
Justificação da Operação; (ii) aprovar a incorporação das ações de sua emissão pela

Jereissati; (iii) autorizar a subscrição, por seus administradores, em favor dos acionistas
da IESC, das novas ações ordinárias e preferenciais a serem emitidas pela Jereissati; (iv)
aprovar a dispensa do ingresso da Jereissati no segmento especial de listagem do Novo
Mercado; e (v) aprovar a dispensa de realização de oferta pública de aquisição de ações
de saída do segmento do Novo Mercado da B3; e
(b)

assembleia geral extraordinária da Jereissati para (i) alteração do Estatuto Social para
criação de ações preferenciais, com direito a voto em determinadas matérias a serem
detalhadas no Estatuto Social da Jereissati, e direito a dividendos ou outros proventos
distribuidos em valores equivalentes a 3 (três) vezes aqueles a que farão jus as ações
ordinárias; (ii) conversão voluntária das ações ordinárias de emissão da Jereissati em
ações preferenciais, na proporção de 3 (três) ações ordinárias para cada ação
preferencial; (iii) adesão da Jereissati ao segmento especial de listagem do Nível 1 da
B3; (iv) criação de programa de units, sendo que cada unit será composta por 1 (uma)
ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais de emissão da Jereissati; (v) aprovar o
Protocolo e Justificação da Operação; (vi) ratificar a contratação da Meden, para
proceder à preparação do Laudo de Avaliação; (vii) aprovar o Laudo de Avaliação;
(viii) aprovar a incorporação, pela Jereissati, das ações de emissão da IESC; (ix) aprovar
o aumento do capital social a ser subscrito e integralizado pelos administradores da
IESC, em favor dos seus acionistas, com a alteração do Art. 5º do Estatuto Social da
Jereissati; (x) alterar a denominação social da Jereissati para “Iguatemi S.A.”; (xi)
alteração do Estatuto Social para conferir vantagens e direitos às ações preferenciais e
ordinárias na forma do item 6 do Fato Relevante Inicial; e (xii) ampla reforma do
Estatuto Social para adesão a práticas constantes do Regulamento do Novo Mercado,
alteração da estrutura geral da administração e outros mecanismos que reforçam o
compromisso com a governança corporativa.

7.2. Além disso, no contexto da Operação e previamente à deliberação sobre a incorporação de
ações, será submetida aos acionistas da IESC proposta de aumento do capital social da IESC,
no valor de R$ 900.000.000,00, passando de R$ 1.306.071.627,82 para R$ 2.206.071.627,82,
mediante a capitalização de parte do saldo das reservas de lucros da IESC registradas nas
informações financeiras trimestrais da Companhia relativas a 30 de junho de 2021, em
conformidade com o disposto no artigo 169, §1º da Lei nº 6.404/76, sem bonificação emissão
de novas ações, mantendo-se inalterado o percentual de participação dos acionistas no capital
social da IESC.
8. Tratamento Tributário da Operação
8.1. Eventual imposto de renda incidente na Operação será suportado pelos seus respectivos
contribuintes, assim entendidos aqueles que eventualmente auferirem algum ganho de capital
em decorrência da Operação.
8.2. No caso de acionistas não residentes da IESC, diante da responsabilidade tributária pela
retenção e recolhimento de eventual imposto de renda atribuída à Jereissati, tais acionistas
deverão disponibilizar o valor do eventual imposto de renda devido até a data da Operação,
bem como o documento hábil e idôneo que comprove o custo de aquisição das ações da IESC.

9. Disposições Gerais
9.1. Todos os documentos mencionados neste Protocolo e Justificação estarão à disposição dos
acionistas das Companhias em suas respectivas sedes sociais a partir desta data, nos sites de
Relações com Investidores da IESC (https://ri.iguatemi.com.br/) e da Jereissati
(https://www.jereissati.com.br/), bem como nos websites da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3
(www.b3.com.br).
9.2. Este Protocolo e Justificação somente poderá ser alterado por meio de instrumento escrito
e será regido pelas leis da República Federativa do Brasil, ficando eleito o foro da comarca da
Capital do Estado de São Paulo para dirimir todas as questões oriundas deste Protocolo e
Justificação, com a renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
9.3. Assinatura Eletrônica. Os signatários reconhecem a veracidade, autenticidade, integridade,
validade e eficácia deste Protocolo e Justificação e de seus termos, nos moldes do artigo 219
do Código Civil, em formato eletrônico e/ou assinado por meio de certificados eletrônicos,
ainda que sejam certificados eletrônicos não emitidos pela ICP-Brasil, nos termos do artigo 10,
parágrafo segundo, da Medida Provisória nº 2.220-2/ 2001 (a “MP nº 2.220-2”), como, por
exemplo, por meio do upload deste Protocolo e Justificação e aposição de suas respectivas
assinaturas eletrônicas na plataforma DocuSign (https://account.docusign.com/).
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam os administradores das Companhias o
presente Protocolo e Justificação em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas
testemunhas.
São Paulo, 31 de agosto de 2021.
(página de assinaturas na sequência)
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Administração da
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A.

Administração da
JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.

Testemunhas:

1.
___________________________________
Nome:
RG:
CPF:

2.
___________________________________
Nome:
RG:
CPF:

ANEXO I
LAUDO DE AVALIAÇÃO

Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.
Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido Contábil apurado
por meio dos livros contábeis.

1

Aos Acionistas e Administradores
Iguatemi Empresa de Shopping Centers S,A,
Rua Angelina Maffei Vita, nº200, Andar 9 - parte
Jrdim Europa, São Paulo – SP
Dados da organização contábil
1. Meden Consultoria Empresarial Ltda. (“Meden Consultoria”), sociedade estabelecida
na cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Rua Primeiro de Março, nº 23, pavimento 2,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o
n.º 27.936.447/0001-23, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do
Estado do Rio de Janeiro sob o n.º CRC/RJ-008590/O-0, representada pelo seu
sócio infra-assinado, Sr. Maurício Emerick Leal, contador, portador do
RG n.º 22.115.073-3, inscrito no CPF sob o n.º 113.621.257-41 e no Conselho
Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro sob o n.º CRC/RJ129193/O, residente
e domiciliado no Rio de Janeiro – RJ, com escritório no mesmo endereço da
representada, nomeada pela administração da Iguatemi Empresa de Shopping
Centers S.A. (“Companhia”), para proceder à avaliação do seu patrimônio líquido
contábil em 30 de junho de 2021, para fins de determinar o valor patrimonial da sua
ação, de acordo com as práticas contábeis brasileiras.
Objetivo da avaliação
2. A avaliação do patrimônio líquido contábil em 30 de junho de 2021 da Companhia
tem por objetivo suportar a incorporação de suas ações a valor patrimonial contábil
pela sua controladora Jereissati Participações S.A. (“Jereissati”), inscrita no CNPJ
nº 60.543.816/0001-93, para fins de atender o que dispõe os artigos 226, da Lei
nº6.404/76 (Lei das S.A.).
Responsabilidade da administração sobre as informações contábeis
3. A administração da Companhia é responsável pela escrituração dos livros e
elaboração de informações contábeis de acordo com as práticas contábeis
brasileiras, assim como pelos controles internos relevantes que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de tais informações contábeis livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. O resumo
das principais práticas contábeis adotadas pela Companhia está descrito no anexo II
do laudo de avaliação.
Alcance dos trabalhos e responsabilidade do contador
4. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre o valor contábil do
patrimônio líquido da Companhia em 30 de junho de 2021, com base nos trabalhos
conduzidos de acordo com o Comunicado Técnico CTG 2002, aprovado pelo
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), que prevê a aplicação de procedimentos
de exame no balanço patrimonial para emissão de laudo de avaliação. Assim,
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efetuamos o exame do referido balanço patrimonial da Companhia de acordo com
as normas contábeis aplicáveis, que requerem o cumprimento de exigências éticas
pelo contador e que o trabalho seja planejado e executado com o objetivo de obter
segurança razoável de que o patrimônio líquido contábil apurado para a elaboração
de nosso laudo de avaliação está livre de distorção relevante.
5. A emissão de laudo de avaliação envolve a execução de procedimentos selecionados
para obtenção de evidência a respeito dos valores contabilizados. Os procedimentos
selecionados dependem do julgamento do contador, incluindo a avaliação dos riscos
de distorção relevante no patrimônio líquido, independentemente se causada por
fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o contador considera os controles internos
relevantes para a elaboração do balanço patrimonial da Companhia para planejar
os procedimentos que são apropriados nas circunstâncias, mas, não, para fins de
expressar uma opinião sobre a efetividade desses controles internos da Companhia.
O trabalho inclui, também, a avaliação da adequação das políticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração.
Acreditamos que a evidência obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa conclusão.
Conclusão
6. Com base nos trabalhos efetuados, concluímos que o valor de
R$3.455.193.752,73 (três bilhões, quatrocentos e cinquenta e cinco milhões, cento
e noventa e três mil, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos),
conforme balanço patrimonial em 30 de junho de 2021, registrado nos livros
contábeis e resumido no Anexo I, representa, em todos os aspectos relevantes, o
patrimônio líquido contábil da Companhia, sendo o valor patrimonial da ação na
mesma data base de R$19,61687 (dezenove reais e sessenta e um mil seiscentos e
oitenta e sete centésimos de milésimo), e o valor total a ser incorporado de R$
1.702.518.859,31 (um bilhão, setecentos e dois milhões, quinhentos e dezoito mil,
oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos), avaliados de acordo com
as práticas contábeis brasileiras.
Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2021.

Meden Consultoria e Empresarial Ltda.
CRC/RJ-008590/O-0

Maurício Emerick Leal
Contador
CRC/RJ-129193/O
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ANEXO I
Balanço patrimonial levantado em 30 de junho de 2021 da Companhia para fins de
incorporação de ações pelo valor patrimonial contábil pela Jereissati.

Iguate mi E mpre sa de Shopping Ce nte rs S. A.

De monstraçõe s
Contábe is

Balanço P atrimonial (E m R$)

Saldos e m 30/ 06/ 2021

ATIVO CIRCULAN TE
Caixa e Equivalentes de Caixa
Aplicações Financeiras

913. 270. 540, 80
5.813.592,12
790.701.793,16

Aluguéis a Receber

50.986.206,02

Outras Contas a Receber

29.211.428,03

Tributos Correntes a Recuperar

8.956.427,64

Despesas Antecipadas

2.895.883,07

Empréstimos a Receber

13.000.000,16

Outros Ativos Circulantes

11.705.210,60

ATIVO N ÃO CIRCULAN TE
ATIVO RE ALIZÁVE L A LON G O P RAZO
Aplicações Financeiras
Clientes

5. 310. 533. 554, 29
664. 931. 289, 53
482.040.475,73
5.708.000,00

Outras Contas a Receber

52.206.715,75

Com Pessoas Ligadas

32.199.228,66

Operações de Swap

84.831.494,30

Depósitos Judiciais
Outros Ativos não Circulantes
P ARTICIP AÇÃO E M CON TROLADAS

7.788.386,40
156.988,69
3. 328. 323. 158, 09

OUTROS IN VE STIME N TOS

20. 899. 022, 14

IN TAN G ÍVE L

13. 909. 600, 86

IMOBILIZADO
P ROP RIE DADE P ARA IN VE STIME N TOS
TOTAL DO ATIVO

6. 552. 044, 22
1. 275. 918. 439, 45
6. 223. 804. 095, 09
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Iguate mi E mpre sa de Shopping Ce nte rs S. A.

De monstraçõe s Contábe is

Balanço P atrimonial (E m R$)

Saldos e m 30/ 06/ 2021

P ASSIVO CIRCULAN TE

355. 021. 449, 64

Obrigações Sociais e Trabalhistas

17.495.492,03

Fornecedores

5.379.993,95

Outras Obrigações Fiscais Federais

3.692.020,92

Obrigações Fiscais Municipais

6.591.781,34

Financiamentos

282.342.791,37

Debêntures

9.125.339,40

Dividendos a Pagar

25.000.600,00

Outras Contas a Pagar Circulante

3.021.622,47

Débitos com Controladas

2.371.808,16

P ASSIVO N ÃO CIRCULAN TE
Financiamentos
Debêntures

2. 413. 588. 892, 73
956.514.093,99
1.188.977.257,07

Partes Relacionadas
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos S/Ex.Fut

1.574.690,79
164.638.622,29

PIS sobre as Receitas Diferidas

3.841.240,87

COFINS sobre as Receitas Diferidas

17.721.424,35

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos

56.948.261,03

Provisões para Contingências

23.350.410,93

Outras Provisões
P ATRIMÔN IO LÍQUIDO
Capital Social
Ágio na Emissão de Ações

22.891,41
3. 455. 193. 752, 73
1.275.656.902,33
452.081.714,90

Outras Reservas de Capital

4.866.663,14

Ações em Tesouraria

(10.460.735,80)

Reserva Legal

140.605.712,92

Retenção de Lucros
Resultado do Período
TOTAL DO P ASSIVO

1.273.690.052,50
318.753.442,74
6. 223. 804. 095, 09

CÁLCULO DO VALOR P ATRIMON IAL DA AÇÃO E M 30/ 06/ 2021
Patrimônio Líquido em 30/06/2021
Quantidade de Ações do Capital, líquido das Ações em Tesouraria
VALOR P ATRIMON IAL DA AÇÃO E M 30/ 06/ 2021
Ações de Iguatemi incorporadas por JPSA
Valor Patrimonial da Ação
VALOR P ATRIMON IAL DAS AÇÕE S IN CORP ORADAS

3. 455. 193. 752, 73
176. 133. 777
19, 61687
86.788.507
19,61687
1. 702. 518. 859, 31
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ANEXO II
PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS DA COMPANHIA
O resumo das principais políticas contábeis adotadas pela Companhia é como segue:
a) Moeda funcional e de apresentação
A Companhia, com sede na Rua Angelina Maffei Vita, nº 200, na cidade de São
Paulo - SP, tem por objeto social a exploração comercial e o planejamento de
shopping centers, a prestação de serviços de administração de shopping centers
regionais e de complexos imobiliários de uso misto, a compra e venda de imóveis, a
exploração de estacionamentos rotativos, a intermediação na locação de espaços
promocionais, a elaboração de estudos, projetos e planejamento em promoção e
merchandising, o exercício de outras atividades afins ou correlatas ao seu objeto
social e a participação em outras companhias como sócia, cotista, acionista ou
associada por qualquer outra forma permitida por lei
b) Caixa e equivalentes de caixa
Este grupo é representado pelos saldos de caixa e contas bancárias caixa e em
aplicações financeiras de curtíssimo prazo, de alta liquidez, prontamente conversíveis
em um montante conhecido de caixa e sujeitos a um insignificante risco de mudança
de valor.
c) Aplicações financeiras
As aplicações financeiras estão representadas por: (i) fundo de investimento de renda
fixa não exclusivo, com liquidez diária e rendimentos acumulados de 3,09% até 30
de junho de 202. A administração efetua a gestão de caixa da Companhia por meio
de fundos de investimentos não exclusivos, com expectativa de utilização dos recursos
para o desenvolvimento dos projetos previstos. (ii)aplicação em um fundo de
investimento internacional de longo prazo, sujeito a variação cambial. (iii) aplicações
financeiras compromissadas da instituição financeira Itaú Unibanco S/A, estão
classificadas como custo amortizado pelo CPC 48 em função de sua característica,
tem por objetivo a garantia de um empréstimo na modalidade de Certificado de
Recebível Imobiliário (CRI) com vencimentos em 19 de junho de 2023 e 17 de
setembro de 2025
d) Aluguéis a Receber, Clientes e Outras contas a receber – Circulante e Longo prazo
Representados substancialmente por:
Aluguéis e revendas de pontos comerciais a receber pelo direito de uso do espaço
imobiliário, sendo as coparticipações faturadas de acordo com contratos e
reconhecidas no resultado em função do prazo do aluguel contratado; e
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Linearização de desconto, representado pela política de desconto adotada pela
Companhia em função da pandemia do COVID-19, em caráter de parceria com
os lojistas. Estas concessões denominadas “Descontos período COVID-19”,
serão linearizados por um período de quarenta e oito meses, de acordo com o
prazo remanescente do contrato padrão de locação, como previsto pelo CPC
06(R2/IFRS 16.
A Companhia e suas controladas adotaram o cálculo da perda esperada do
contas a receber com base na elaboração de uma “matriz de provisão”, levando
em conta dados históricos de inadimplência que já incluem os efeitos da COVID19 e definiram um percentual de provisionamento para cada faixa de vencimento
da carteira de recebíveis.
e) Partes relacionadas – Ativo e Passivo
A Companhia realiza, no curso normal de seus negócios, operações com partes
relacionadas representadas pelas empresas do Grupo Jereissati, que são realizadas
a preços, prazos, encargos financeiros e demais condições definidas pela
Administração.
f) Investimentos
Os investimentos são avaliados pelo método de equivalência patrimonial nas
demonstrações financeiras individuais. Os investimentos em sociedades em que a
Administração tenha influência significativa, ou nas quais participe com 20% ou mais
do capital votante, ou que façam parte do mesmo grupo que estejam sob controle
comum, também são avaliados pelo método de equivalência patrimonial.
Investimentos em empresas controladas em conjunto (“joint ventures”) Uma “joint
venture” é um acordo contratual através do qual a Companhia e outras partes
exercem uma atividade econômica sujeita a controle conjunto, situação em que as
decisões sobre políticas financeiras e operacionais estratégicas relacionadas às
atividades da “joint venture” requerem a aprovação de todas as partes que
compartilham o controle. Os investimentos em conjunto são registrados pelo método
de equivalência patrimonial, desde a data em que o controle compartilhado foi
adquirido, e não são consolidados.
g) Imobilizado
Demonstrado ao custo, deduzido da depreciação calculada pelo método linear.
h) Propriedades para investimentos
Propriedades para investimento são inicialmente mensuradas ao custo, deduzido da
depreciação calculada pelo método linear e incluindo custos da transação. O valor
contábil inclui os custos de empréstimos, custo de reposição de parte de uma
propriedade para investimento existente à época em que o custo for incorrido se os
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critérios de reconhecimento forem satisfeitos, excluindo os custos do serviço diário da
propriedade para investimento. Após o reconhecimento inicial, propriedades para
investimento são mantidas a valor de custo, mas tendo divulgado o respectivo valor
justo, que reflete as condições de mercado na data do balanço. Propriedades para
investimento são baixadas quando vendidas ou quando a propriedade para
investimento deixa de ser permanentemente utilizada e não se espera nenhum
benefício econômico futuro da sua venda. A diferença entre o valor líquido obtido da
venda e o valor contábil do ativo é reconhecida na demonstração do resultado no
período da baixa. Anualmente, a Companhia revisa a vida útil e o valor residual das
suas propriedades para investimento.
Na data base deste laudo o valor justo estimado pela companhia para as
propriedades para investimentos montou a R$13.606.013 mil, para uma área útil
locada própria de 484 mil m2.
i) Intangível
Os ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados e são submetidos
a teste anual de perda de seu valor recuperável. Os ativos intangíveis com vida útil
definida são amortizados de acordo com sua vida econômica estimada e, quando
são identificadas indicações de perda de seu valor recuperável, são também
submetidos a teste de “impairment” para análise do seu valor recuperável.
j) Redução ao valor recuperável de ativos de longa duração
Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de
“impairment” sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indiquem que o
valor contábil pode não ser recuperável. Uma eventual perda é reconhecida por um
montante pelo qual o saldo contábil do ativo excede seu montante recuperável. O
valor recuperável é o maior valor entre valor justo do ativo menos o custo de vender
e seu valor em uso. Para a avaliação ao valor recuperável, os ativos são agrupados
ao menor nível para o qual existam UGC - Unidades Geradoras de Caixa, o qual é
identificada de acordo com o segmento operacional.
k) Ajuste a valor presente
Os ativos e passivos monetários de longo prazo são atualizados monetariamente e,
portanto, estão ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente de ativos
e passivos monetários de curto prazo é calculado, e somente registrado, se
considerado relevante em relação às demonstrações financeiras tomadas em
conjunto. Para fins de registro e determinação de relevância, o ajuste a valor presente
é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros
explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos.
l) Deterioração de ativos financeiros
A Companhia avalia, na data do encerramento do exercício ou em intervalos
inferiores, se há evidência objetiva de que o ativo financeiro ou um grupo de ativos
financeiros está deteriorado.
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Um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros é considerado deteriorado
quando existirem evidências objetivas da redução de seu valor recuperável, sendo
estas evidências o resultado de um ou mais eventos que ocorreram após o
reconhecimento inicial do ativo, e quando houver impacto nos fluxos de caixa futuros
estimados.
m) Financiamentos
Os financiamentos estão apresentados pelo custo amortizado atualizados pelas
variações monetárias ou cambiais e acrescidos de juros incorridos até a data do
encerramento do período.
Os custos de transação incorridos são mensurados ao custo amortizado e
reconhecidos no passivo, reduzindo o saldo de empréstimos e financiamentos, sendo
apropriados ao resultado no decorrer do período de vigência dos contratos.
n) Debêntures
Os recursos obtidos pela Companhia com as ofertas são utilizados para financiar: (a)
a expansão das operações dos shopping centers nos quais a Companhia é titular de
participação; (b) a aquisição de maior participação; (c) a aquisição de participação
em shopping centers de terceiros já existentes e em redes de menor porte; (d) a
concepção, a incorporação e a administração de novos shopping centers; e (e) o
refinanciamento de obrigações financeiras vincendas.
As debêntures não são conversíveis e foram objeto de distribuição pública, sob o
regime de garantia firme, nos termos do Contrato de Distribuição, com intermediação
de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores
mobiliários, não existindo reservas antecipadas nem lotes mínimos ou máximos,
tendo a Oferta sido efetivada de acordo com o resultado do procedimento de
“bookbuilding”.
As debêntures foram registradas para negociação no mercado secundário por meio
do Sistema Nacional de Debêntures e do BOVESPA FIX.
o) Impostos
A provisão para imposto de renda foi constituída à alíquota de 15%, acrescida do
adicional de 10% sobre o lucro tributável anual excedente a R$240. A contribuição
social foi calculada à alíquota de 9% sobre o lucro contábil ajustado. O imposto de
renda e a contribuição social diferidos foram calculados com base nas diferenças
temporárias no reconhecimento de receitas e despesas para fins contábeis e fiscais.
p) Passivos financeiros e instrumentos de patrimônio
Os instrumentos de dívida ou de patrimônio emitidos pela Companhia e suas
controladas são classificados como passivos financeiros ou como instrumento de
patrimônio, respeitando a substância contratual da transação.
q) Provisão para contingências
A Companhia e suas investidas vêm se defendendo, nas esferas judicial e
administrativa, de processos de natureza fiscal, trabalhista e cível. Dessa forma, foi
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constituída provisão para perdas em valores considerados suficientes para cobrir
prováveis desembolsos futuros.
r) Capital Social
Em 30 de junho de 2021, o capital social integralizado da Companhia é de
R$1.306.072 mil. Em 10 de maio de 2021, foi aprovado em Assembleia Geral
Extraordinária o aumento do capital social no valor de R$ 44.344 mil mediante
capitalização de reserva de lucros sem emissão de novas ações, sendo representado
por 176.611.578 ações ordinárias sem valor nominal. O capital social realizado da
Companhia é de R$1.275.657 mil, devido ao registro de gastos com emissões de
ações no valor de R$30.415 mil em conta redutora de patrimônio líquido.
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ANEXO II
LAUDO DE AVALIAÇÃO DOS PATRIMÔNIOS LÍQUIDOS A PREÇOS DE MERCADO

Iguatemi Empresa de
Shopping Centers
Jereissati
Participações S.A.
Laudo:
MA-0078/21
30 de agosto de
2021

Índice | Sumário Executivo | Informações sobre o Avaliador | Notas Importantes | Informações sobre as Companhias Avaliadas | Base de Informações e Critérios de
Avaliação | Avaliação de Iguatemi. | Avaliação de Jereissati | Relação de Troca | Conclusão | Anexos

JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.,
Rua Angelina Maffei Vita, 200 Jd Paulistano
São Paulo - SP
30 de agosto de 2021
Prezado Senhor Alexandre Jereissati Legey,
A Meden Consultoria Empresarial Ltda. inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.936.447/0001-23,
apresenta a seguir laudo de apuração do valor do Patrimônio Líquido a Mercado de Jereissati
Participações S.A. (“Jereissati”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.543.816/0001-93 e de Iguatemi
MEDEN CONSULTORIA
Rua 1º de Março, 23 – pav.2
Rio de Janeiro
CEP: 20010-000
Tel.(21) 2507-3552

Empresa de Shopping Centers S.A. (“Iguatemi”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.218.147/000193, denominadas em conjunto como “Grupo”, avaliadas segundo os mesmos critérios e na mesma
data, para fins do artigo 264 da Lei das S.A., de acordo com a Proposta comercial MA-0078/21.
Agradecemos a oportunidade de assessorá-los e nos colocamos à disposição para quaisquer
esclarecimentos.

_________________________________
Meden Consultoria Empresarial Ltda.

_________________________________
Antonio Luiz Feijó Nicolau
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Sumário Executivo
A Meden Consultoria Empresarial Ltda. (“Meden Consultoria”),

Resumo dos Resultados

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da

A tabela abaixo resume as conclusões encontradas neste relatório

Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº 27.936.447/0001-23, foi contratada

cuja data-base é de 30 de junho de 2021:

para apurar o cálculo da relação de substituição das ações de
Jereissati e Iguatemi, avaliadas segundo os mesmos critérios e na
mesma data, conforme previsto no artigo 264 da Lei 6.404/76
(“Lei das S.A.”).
Neste contexto, o presente laudo de avaliação tem por objetivo
dar suporte à operação societária na qual a Jereissati incorporará
as ações da Iguatemi, atendendo aos termos e fins previstos no

IGUATEMI
Total Ativo
Ativo Circulante
Ativo Não Circulante
Total do Passivo
Passivo Circulante
Passivo Não Circulante
PL Iguatemi

Valor Contábil
Consolidado
7. 031. 203
1.594.010
5.437.193
3. 565. 080
555.959
3.009.121
3. 466. 123

# Ações Iguatemi¹
Valor por Ação (R$)
RELAÇÃO DE TROCA²

Valor a
Mercado
11. 915. 998

JEREISSATI
Total Ativo

Ativo Circulante
10.321.988 Ativo Não Circulante
5. 242. 251 Total do Passivo
555.959 Passivo Circulante
4.686.292 Passivo Não Circulante
6. 673. 747 PL Jereissati
1.594.010

176.133.777
37,89

# Ações Jereissati¹
Valor por Ação (R$)

Valor Contábil
Controladora
1. 987. 079

Valor a
Mercado
3. 620. 628

41.871

41.871

1.945.208

3.578.757

170. 801

170. 876

29.757

29.757

141.044

141.119

1. 816. 278

3. 449. 752

87.889.174
39,25

0,9653

¹ Açõs líquidas de tesouraria
² Ações de Jereissati para cada uma ação de Iguatemi

artigo 264 da Lei das S.A.
A metodologia utilizada para a avaliação de ambas as
companhias foi a do Patrimônio Líquido a Preços de Mercado,
considerando que a administração da empresa não se valeu desta
metodologia para a avaliação das empresas que resultou na
determinação da relação de troca proposta. Desta forma,
conforme previsto no § 2º do Art. 6º, da Instrução CVM nº 565/15
entendeu-se que esta metodologia é apta para a atendimento ao
artigo 264 da Lei das S.A.
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Informações sobre o Avaliador
A Meden Consultoria é uma empresa habilitada para exercer os

Federal Fluminense (UFF) e psicologia na Universidade Federal do

trabalhos de peritos avaliadores para os processos de fusão, cisão,

Rio de Janeiro (UFRJ), há mais de 10 anos atua no mercado de

incorporação e afins nos mais diversos segmentos econômicos que

avaliação de negócios em empresa especializada, tendo vasta

incluem

experiência em treinamentos técnicos nas áreas de finanças,

atividades

empresariais

em

empreendimentos

relacionados à concessão e/ou permissão de obras e serviços
públicos,

construção

civil,

telecomunicações,

siderurgia

e

metalurgia, geração de energia, construção naval e serviços.

avaliação de ativos e normas de avaliação.
Maurício Emerick Leal - Sócio-Diretor da Meden Consultoria.
Mestre em Administração (FGV-RJ), Economista pela Universidade

A seguir, apresenta-se o currículo dos principais profissionais

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Contador pela Universidade

envolvidos na elaboração e revisão deste estudo de avaliação:

Estácio de Sá (UNESA), com cursos na ESADE Business School

Antonio Nicolau – CEO da Meden Consultoria. Advogado, com
experiência de mais de 40 anos. Foi durante dez anos auditor
externo de Big 4, Diretor de Obrigações Corporativas de
Instituição Financeira de grande porte durante dez anos e a mais
de 20 anos atua no mercado de consultoria.
Fellipe Franco Rosman – Sócio-Diretor da Meden Consultoria.
Economista pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
(PUC-RIO) e Contador pela Universidade Estácio de Sá (UNESA),
com cursos de especialização em matemática na Universidade

(Barcelona) e INDEG-ISCTE Executive Education (Lisboa), atua no
mercado de avaliação há mais de 10 anos como Gerente
Executivo em empresa especializada, líder de equipe nas áreas de
Business Valuation, Gestão Imobiliária, Gestão de Ativo Fixo.
Cursou o BV 301 - Avaliação de Ativos Intangíveis pelo Institute of
International Business Valuers (IIBV), joint venture da ASA com o
CICBV (Canadian Institute of Chartered Business Valuators).
Lucas Pasqualini de Lima – Sócio-Diretor da Meden Consultoria.
Engenheiro pela Universidade Federal Fluminense (UFF), com
graduação sanduíche na Universitat Politècnica de Catalunya
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(UPC) na Espanha, com Cursos de Extensão em Finanças e
Contabilidade pela University of La Verne, nos Estados Unidos e
de Pós-graduação em Direito Societário e Mercados de Capitais
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Desde 2013 atua no

________________________________
Antonio Nicolau

mercado de avaliações como analista de negócios em transações
corporativas como restruturações societárias, avaliação de
empresas, corporate finance, gestão de ativo imobilizado,
avaliação imobiliária, entre outros projetos.

_________________________________
Fellipe Franco Rosman

João Arthur Paes de Miranda Santos – Sócio-Diretor da Meden
Consultoria, Economista pela Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro (PUC-RIO), com cursos de especialização em
matemática (FGV) e pós-graduação na UC Berkeley – CA, atuou

_________________________________
Maurício Emerick Leal

por 8 anos no mercado financeiro nas áreas de Operações e

Private Equity e por 4 anos no mercado de avaliação de negócios
em empresa especializada, tendo vasta experiência em avaliação
de empresas, operações de M&A, entre outros.

_________________________________
Lucas Pasqualini de Lima

_________________________________
João Arthur Paes de Miranda Santos
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Seguindo as normas internas da Meden Consultoria, este relatório
foi realizado pela equipe técnica descrita acima e revisado por um
dos seus sócios responsáveis.
Ainda, a Meden Consultoria, junto com seus sócios e avaliadores
declara:
Não ser titular de nenhum título de valores mobiliários de
emissão das companhias objeto deste relatório;
Não ter conflito de interesses ou conhecimento sobre
existência de circunstâncias relevantes que comprometam
nossa posição de independência em relação a este trabalho;
e
Não possui outras informações comerciais e creditícias de
qualquer natureza que possam impactar o Laudo de
Avaliação.
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A equipe envolvida, na sua trajetória profissional, já participou de centenas de projetos envolvendo avaliações em empresas de todos os
portes e segmentos, inclusive de capital aberto. Relacionamos abaixo alguns dos trabalhos recentes elaborados pela equipe da Meden
Consultoria:
Oi S.A – Em Recuperação
Judicial e Telemar Norte
Leste S.A. – Em Recuperação
Judicial

Laudo de avaliação do Patrimônio Líquido a Mercado de Oi S.A. e Telemar Norte Leste S.A. para fins de
cálculo de relação de troca de ações, para fins de atendimento o art. 264 da Lei das S.A.

Andrade Gutierrez
Participação S.A.

Laudos de avaliação do Patrimônio Líquido Contábil para fins de incorporação e relação de troca da
Andrade Gutierrez Concessões S.A., de acordo com o previsto nos art. 226, 227 e 264 da Lei das S.A.

Ideiasnet S.A.

Laudos de avaliação da Ideiasnet S.A. e de sua investida Padtec S.A., para fins de determinação da relação
de substituição de ações da Ideiasnet por ações da Padtec, para fins de atendimento ao art. 264 da Lei das
S.A.

Gerdau S.A.

Laudos de avaliação do Patrimônio Líquido Contábil para fins de incorporação e relação de troca da
Gerdau Aços Especiais, Gerdau América Latina e Itaguaí, de acordo com o previsto nos art. 226, 227 e
264 da Lei das S.A.

Andrade Gutierrez S.A.

Laudo de avaliação do valor contábil do acervo líquido da Andrade Gutierrez S.A. para fins de atender os
art. 226 e 229 da Lei das S.A.

Grupo PDG

Em Recuperação Judicial– Laudo de avaliação para determinar o valor justo da dívida renegociada com
base no Plano de Recuperação Judicial do Grupo.

Sete Brasil e Recuperandas –
Em Recuperação Judicial

Elaboração de Estudo Técnico do Plano de Recuperação Judicial do Grupo, de acordo com os incisos I e II
da Lei nº 11.101/2005.

Serede – Serviços de Rede
S.A.

Laudo de avaliação do Patrimônio Líquido Contábil da Rede Conecta Serviços de Rede S.A., de acordo com
os art. 226, 227 da Lei das S.A.
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Notas Importantes
A leitura das informações a seguir é imprescindível para a compreensão das limitações de responsabilidade do presente relatório:
As projeções apresentadas neste documento são fruto de

Consultoria, seus sócios e profissionais são isentos de

discussões técnicas envolvendo todas as partes, sendo

responsabilidade sobre qualquer prejuízo decorrente da

importante enfatizar que a Meden Consultoria não é

efetivação da transação na qual este relatório se insere;

responsável e não fornece garantias quanto à efetivação

O

dessas;

demonstrações financeiras. Adicionalmente, este trabalho

Declaramos não ter conflito de interesses ou conhecimento

não deve ser apresentado ou distribuído a terceiros sem a

sobre

prévia autorização da Meden Consultoria;

existência

de

circunstâncias

relevantes

que

escopo

deste

trabalho

não

inclui

auditoria

de

comprometam nossa posição de independência em relação

Reservamo-nos o direito de revisar os cálculos incluídos neste

a este trabalho. Notadamente, ressaltamos que nossos

relatório e de revisar nossa opinião caso tenhamos

honorários não estão de forma alguma vinculados a nossa

conhecimento posterior de informações não disponíveis por

conclusão.

ocasião da emissão deste relatório;

Declaramos não ter conhecimento de qualquer ação da

Assumimos, a não ser quando comunicados do contrário,

Contratante com a intenção de direcionar, limitar ou

que inexistem ônus ou gravames atingindo as sociedades

dificultar nossos trabalhos, inclusive no que tange a prática

objeto da nossa avaliação;

de atos que possam ter comprometido nosso acesso a

A Meden Consultoria não se responsabiliza por perdas

informações relevantes para nossa conclusão;

diretas ou indiretas, nem por lucros cessantes eventualmente

Este relatório não representa, sob nenhuma hipótese,

decorrentes do uso deste Laudo;

aconselhamento ou recomendação por parte da Meden

O processo de aprovação interna deste Laudo incluiu a

Consultoria, sendo a decisão a respeito da utilização das

revisão metodológica e de cálculos pela liderança da equipe

informações aqui contidas de responsabilidade única e

envolvida no trabalho, incluindo os sócios responsáveis pela

exclusiva daquele que o acessar. Dessa forma, a Meden

avaliação.
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Informações sobre as Companhias Avaliadas
Jereissati Participações S.A.
A Jereissati Participações S.A. é uma

Em 1996, a Jereissati tomou a decisão de acrescer ao seu objeto

companhia

ações

social as atividades de exploração comercial e planejamento de

negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) sob o

shopping centers e empreendimentos de uso misto e a compra e

ticker JPSA3 cujas principais receitas advêm de participações

venda de imóveis. O início desta atividade remonta aos fins de

societárias no capital de outras sociedades e da prestação de

1979, através de sua controlada Iguatemi, anteriormente

serviços de assessoria e consultoria econômica, financeira e

denominada La Fonte Empresa de Shopping Centers S.A., a qual

tributária.

adquiriu os ativos da Construtora Alfredo Mathias, que incluíam

O Grupo Jereissati, cujas origens remontam ao início do século

uma participação no Iguatemi São Paulo. O Iguatemi São Paulo

passado no Ceará com atividades no comércio têxtil, diversificou

foi o primeiro empreendimento desse tipo construído no Brasil, no

suas atividades através da Companhia Imobiliária Jereissati em

ano de 1966. A partir desta aquisição, O Grupo Jereissati

1946 e da compra da Metalúrgica La Fonte, em 1960. A partir de

começou a diversificar suas atividades na área de shopping

então, o Grupo Jereissati expandiu sua participação em outros

centers.

setores da economia, sendo hoje um dos maiores grupos privados

Atualmente, o principal investimento da Companhia é no

do país, com expressiva participação no setor de shopping.

segmento de negócio de Shopping Centers representado pela sua

Atualmente, a Jereissati encontra-se localizada na Cidade de São

participação na Iguatemi.

aberta

com

Paulo.
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Abaixo, demonstramos o balanço patrimonial da Jereissati em 30
de junho de 2021, data base da presente avaliação:
JE RE ISSATI P ARTICIP AÇÕE S S. A
Balanço P atrimonial (E m R$ mil)
ATIVO CIRCULAN TE
Caixa e equivalentes de caixa
Tributos a recuperar
Outros ativos
ATIVO N ÃO CIRCULAN TE
RE ALIZÁVE L A LON G O P RAZO
Aplicações financeiras LP
Tributos diferidos
Outros valores a receber
IN VE STIME N TOS
Participações Societárias
- Iguatemi 50,73%
- EDSP 66 96,54%
- Alium 50%
- Outras
IMOBILIZADO
IN TAN G ÍVE L
TOTAL DO ATIVO
P ASSIVO CIRCULAN TE
Obrigações sociais e trabalhistas
Fornecedores
Tributos e contribuições a recolher
Empréstimos e financiamentos
Outras obrigações
P ASSIVO N ÃO CIRCULAN TE
Empréstimos e financiamentos
Outras obrigações
Provisões

SALDO E M
30/ 06/ 2021
41. 871
29.340
127
12.404
1. 945. 208
190. 854
172.220
3.751
14.883
1. 754. 349
1.754.349
1.752.068
1.253
50
978
3
2
1. 987. 079
29. 757
3302
107
97
19.326
6.925
141. 044
102.347
27.700
10.997

P ATRIMÔN IO LÍQUIDO

1. 816. 278

TOTAL DO P ASSIVO

1. 987. 079
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Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.
A

Iguatemi

Empresa

de

Em 2019, a Iguatemi lançou sua plataforma e-commerce de

Shopping Centers S.A. foi

marketplace, o Iguatemi 365, reunindo, na data do lançamento,

constituída em 1979 como

mais de 90 marcas em um só lugar. Trata-se de um e-commerce

uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, tendo

premium, com a curadoria da marca Iguatemi, oferecendo para o

sido transformada em sociedade por ações em 1983. A Iguatemi

cliente de todo o Brasil a experiência Iguatemi 24 horas por dia,

é a empresa do Grupo Jereissati voltada para o segmento de

365 dias por ano e, em 2020, de qualquer lugar. Este meio digital

shopping centers no Brasil, possuindo participação em 14

fortalecerá o físico (off-line), aproveitando a estrutura da loja,

shopping centers, 2 outlets e 3 torres comerciais.

integrando estoque e respeitando a precificação.

Nos anos que seguiram sua fundação, foram inaugurados

Os shoppings da Iguatemi são voltados para o público de classes

diversos projetos como: (i) Iguatemi Campinas, em 1980 (ii)

"A" e "B" e estão inseridos nos centros comerciais mais

Iguatemi Porto Alegre, em 1983; (iii) Praia de Belas, em 1991;(iv)

desenvolvidos do Brasil (regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste), em

Market Place São Paulo, em 1995; (v) Iguatemi Rio, em 1996; (vi)

localizações privilegiadas nas principais cidades do país. A

Iguatemi Caxias do Sul, em 1996; e (vii) Iguatemi São Carlos, em

empresa atua também no desenvolvimento de projetos multiuso,

1997.

no entorno dos shopping centers, a fim de capturar as sinergias

Em fevereiro de 2007, a Iguatemi abriu seu capital na bolsa de

entre os shopping centers e tais empreendimentos.

valores de São Paulo, tornando-se a primeira companhia de
shopping centers a ser listada no Brasil. Em abril foi inaugurado o
Iguatemi

Florianópolis,

consolidando

definitivamente

sua

presença na região Sul do país.
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Abaixo, demonstramos o balanço patrimonial de Iguatemi em 30
de junho de 2021 na data base da avaliação:
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A.
Balanço Patrimonial (Em R$ mil)
ATIVO CIRCULANTE

CONSOLIDADO
30/06/2021
1.594.010

Caixa e equivalentes de caixa
Clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
Outros créditos

1.294.879
216.958
22.272
22.055
12.129
25.717

ATIVO NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Aplicações de longo prazo
Clientes

5.437.193
806.865
566.871
180.829

Partes relacionadas
Outros créditos
INVESTIMENTOS
Part. societárias
Ágio
Outros investimentos
Propriedades para investimento

46.363
12.802
4.484.220
144.466
3.495
21.213
4.315.046

IMOBILIZADO

36.832

INTANGÍVEL

109.276

TOTAL DO ATIVO

7.031.203

PASSIVO CIRCULANTE

555.959

Empréstimos e financiamentos

464.080

Fornecedores

14.883

Impostos e contribuições a pagar

18.718

Obrigações sociais

24.577

Outras contas a pagar
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Partes relacionadas
Empréstimos e financiamentos
Impostos e contribuições a pagar
Outros passivos
Provisões
IR Diferido

33.701
3.009.121
1.575
2.702.552
30.329
7.269
25.442
241.954

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

3.466.123

TOTAL DO PASSIVO

7.031.203
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MERCADO DE ATUAÇÃO
A Associação Brasileira de Shoppings Centers – Abrasce define

Desde então, o investimento de empresas e fundos não parou,

como “Shopping Center” os empreendimentos com Área Bruta

levando o Brasil a aproximadamente 600 shoppings espalhados

Locável (ABL), normalmente, superior a 5 mil m², formados por

por todo o país em 2020.

diversas unidades comerciais, com administração única e

O gráfico a seguir mostra a evolução no número de shoppings

centralizada, que pratica aluguel fixo e percentual. Na maioria

centers nos últimos quinze anos:

das vezes, dispõe de lojas âncoras e vagas de estacionamento
compatível com a legislação da região onde está instalado.
O mercado de Shoppings Centers no Brasil teve origem em 1966,
com

a

abertura

do

Shopping

Iguatemi,

o

primeiro

empreendimento deste tipo, na cidade de São Paulo. O segundo
Shopping brasileiro surgiu em 1971, em Brasília, seguido por
outros 4 empreendimentos na década de 70.
As décadas de 80 e 90 foram marcadas pelo grande número de
Shoppings abertos em todo o país, alavancados principalmente
por investimentos realizados pelos fundos de pensão, em especial
os de órgãos públicos, uma vez que os gestores destes fundos
viam estes ativos como de natureza segura e um retorno
relevante, segundo estudos de empresas do setor.

Fonte: ABL

Naturalmente, a maioria destes estabelecimentos está localizada
na região Sudeste, que concentra a maior parcela do poder
aquisitivo do país.
A distribuição dos shoppings do Brasil está demonstrada abaixo:
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juros, aumento do desemprego, queda na confiança do
consumidor e do consumo. A partir daí, as vendas passaram a
crescer em ritmo mais lento, porém sempre positivo, até a
chegada da pandemia de Covid-19 no início de 2020.
O comércio em geral, mas especialmente o setor dos shoppings
centers, foi fortemente atingido pela crise gerada pela pandemia
do novo coronavirus. A restrição de circulação de pessoas e o
fechamento (obrigatório ou voluntário) de estabelecimentos em
Fonte: ABL

O setor de shopping centers viveu um grande crescimento a partir
de 2007, aproveitando o bom momento da economia brasileira,
com maior acesso a crédito e forte crescimento do PIB, o que
propiciou diversas inaugurações e expansão da Área Bruta Locável
(ABL). Neste período, a indústria se profissionalizou e oito
empresas de shopping centers abriram capital no período entre
2007 e 2011, entre eles a Iguatemi (2007), aumentando seus
respectivos níveis de governança corporativa e possibilitando o
crescimento de seus portfólios de ativos.
Este período de forte crescimento da indústria durou até 2014,
quando se iniciou a recessão econômica no país com a
deterioração de diversos indicadores, como aumento da taxa de

todo o mundo, além dos novos hábitos de consumo que devem
diminuir, ao menos em parte, permanentemente a preferência do
consumidor por compras em lojas físicas, e da opção por lazer
relacionado às salas de cinema e jogos, muitas vezes localizados
em shoppings.
Nesse cenário, o faturamento do setor em 2020 encolheu 33,2%
em comparação à 2019, segundo censo da Abrasce. Esse valor
chegou a quase 90% no mês de abril. Esse panorama refletiu
também no aumento da vacância, que praticamente dobrou de
4,7% em 2019 para 9,3% em 2020.
A expectativa, no entanto, é de recuperação: a associação estima
um crescimento de 9,5% para o ano de 2021, apesar de ainda
existirem muitas incertezas em relação ao futuro do setor.
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Base de Informações e Critérios da Avaliação
Base de Informações

Critérios da Avaliação

Na elaboração deste trabalho foram utilizados como insumos,

A metodologia adotada para a avaliação de ambas as empresas

dentre

foi a do Patrimônio Líquido à Preços de Mercado, utilizando como

outros,

as

seguintes

informações

e

documentos

disponibilizados à Meden Consultoria:
DF’s auditadas históricas;
Balancetes das companhias na data-base de 30 de junho

base o balancete das companhias em 30 de junho de 2021,
conforme previsto no § 2º do Art. 6º, da Instrução CVM nº 565/15
e demais documentos listados acima.

de 2021;

O intuito da metodologia do Patrimônio Líquido à Preços de

Organograma do Grupo;

Mercado é o de verificar o somatório dos valores de ativos e

Estudos de avaliação das propriedades para investimento

passivos de uma

das companhias;

isoladamente, em um cenário de liquidação ordenada.

Entrevistas com membros das companhias avaliadas;
Informações gerenciais dos principais ativos e passivos das
companhias;
Dados públicos sobre o setor de atuação das companhias
avaliadas; e
Outras informações disponibilizadas, inclusive de forma
verbal através de reuniões e discussões técnicas com a

empresa,

analisados individualmente e

Além disso, na mensuração do patrimônio líquido a preços de
mercado, não se computa, tal como explicitado pelo Professor
Eliseu Martins, “quaisquer efeitos de sinergia, sem a inclusão de
fatores intangíveis não contabilizáveis, ou, em certa circunstância,
mesmo quando contabilizados alguns desses intangíveis, se forem
representativos de elementos que não têm vida própria e que não
podem ser comercializados independentemente”.

Administração da companhia.
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O ponto de partida para a avaliação são os saldos contábeis

Pela análise das Demonstrações Contábeis das companhias,

registrados dos ativos e dos passivos das companhias. Tais saldos

entendemos que os ativos mais relevantes de Jereissati são as

são ajustados para refletirem seus prováveis valores de realização.

participações detidas em Iguatemi, registrada sob a rubrica de

As principais etapas para identificação e avaliação dos ativos e
passivos são:
Análise das demonstrações financeiras da companhia;
Entendimento do negócio e do mercado em que a
companhia está inserida;
Análise dos participantes de mercado;

Investimentos, enquanto os ativos mais relevantes de Iguatemi são
as participações societárias nas SPE’s de Shopping Centers e as
Propriedades para Investimento, ambos sob a rubrica de
Investimentos.
O método de avaliação para cada conta/grupo de contas podem
ser visualizadas no próximo capítulo deste relatório.

Identificação dos ativos e passivos sujeitos a ajuste a

Ressaltamos que não foi objeto desse trabalho a identificação e

mercado;

avaliação de eventuais ativos e passivos não registrados ou não

Entrevistas com a Administração da companhia;

revelados pela Administração da Empresa.

Definição dos critérios de avaliação a serem utilizados;
Aplicação dos critérios apropriados para cada avaliação;
Apuração do valor de mercado dos ativos e passivos; e
Análise de demais documentações necessários.
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Resumo dos Critérios Gerais de Avaliação
O quadro abaixo apresenta os critérios gerais definidos para avaliação de cada conta e/ou grupo de contas das empresas envolvidas na
operação:
Cabe ressaltar que com o advento da lei nº 11.638/2007, que instituiu a adoção do IFRS para elaboração das Demonstrações Contábeis,
através dos pronunciamentos técnicos emanados do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, os saldos dos ativos e passivos
financeiros passaram a refletir, em geral, o seu valor justo e os ativos não financeiros puderam, em alguns casos, ter seus saldos ajustados
pelo valor de recuperabilidade. Com isso, muitos dos saldos apresentados nas Demonstrações Contábeis das companhias objeto deste
laudo são idênticos ao seu valor de mercado.
Contas/Grupo de Contas

Principais Práticas Contábeis

Caixa e Equivalentes de Representado pelos saldos de numerários em espécie, contas
Caixa

e

Método de Avaliação
Considerado o valor contábil por não

Aplicações bancárias e aplicações financeiras de curto prazo e sujeitos a um ter sido identificado sinal de ajuste a

Financeiras

insignificante risco de mudança de valor.

valor de mercado.

Contas a Receber

As contas a receber são majoritariamente decorrentes de aluguéis
a receber, vendas de terrenos para desenvolvimento de
empreendimentos. São reconhecidas já líquidas de provisões para
perdas esperadas.
Referem-se principalmente às antecipações de Impostos de Renda,

Considerado o valor contábil por não

Tributos a Recuperar

ter sido identificado sinal de ajuste a
valor de mercado.
Considerado o valor contábil por não

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e créditos de IRRF sobre ter sido identificado sinal de ajuste a
aplicações financeiras, os quais serão compensados com tributos valor de mercado.
federais a serem apurados futuramente.
Despesas Antecipadas

Representado substancialmente pelo adiantamento de despesas Considerado o valor contábil por não
operacionais.

ter sido identificado sinal de ajuste a
valor de mercado.
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Contas/Grupo de Contas

Principais Práticas Contábeis

Outros Ativos

Representado substancialmente por dividendos e JCP a receber de Considerado o valor contábil por não
controladas e coligadas.

Método de Avaliação
ter sido identificado sinal de ajuste a
valor de mercado.

Investimentos

Nas Demonstrações Financeiras Individuais da Jereissati, as Saldos

avaliados

pelos

ajustes

informações financeiras de controladas e controladas em conjunto, reflexos apurados nas controladas
assim como as coligadas, são reconhecidas através do método de avaliadas.
equivalência patrimonial. Os demais investimentos são registrados Na Iguatemi, avaliada de forma
pelo custo de aquisição e deduzidos de provisão para ajuste ao consolidada,
valor de realização, quando aplicável.

o

investimento

de

R$ 144.466 mil foi baixado por se

As políticas contábeis de controladas e controladas em conjunto tratar de participação indireta em
estão alinhadas com as políticas adotadas pela Companhia.

uma de suas propriedades para
investimentos, já avaliada a mercado
conforme descrito adiante.

Imobilizado

O imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição ou Os Bens móveis e imóveis foram
construção, deduzido da depreciação acumulada. Os custos considerados a valor contábil dada a
históricos incluem gastos que são diretamente atribuíveis à imaterialidade do valor dos mesmos
aquisição dos ativos. Incluem ainda determinados gastos com e a não identificação de ajustes a
instalações, quando é provável que futuros benefícios econômicos valor de mercado.
associados a esses gastos fluirão para a Companhia e os custos O Direito de Uso, atrelado aos bens
com desmontagem, remoção e restabelecimento de ativos. A arrendados, teve seu valor baixado,
depreciação é calculada pelo método linear, de acordo com a bem como o passivo a ele atrelado.
expectativa de vida útil econômica dos bens, a qual a Companhia
revisa anualmente.
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Contas/Grupo de Contas

Principais Práticas Contábeis

Método de Avaliação

Intangível

Ativos intangíveis com vida útil definida adquiridos são registrados Considerado o valor contábil por não
ao custo, deduzido da amortização e das perdas por redução ao ter sido identificado sinal de ajuste a
valor recuperável acumuladas. A amortização é reconhecida valor de mercado.
linearmente com base na vida útil estimada dos ativos. A vida útil O ágio registrado no intangível foi
estimada e o método de amortização são revisados no fim de cada baixado, uma vez que seu valor de
exercício e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é mercado é equivalente a zero em
contabilizado prospectivamente. Ativos intangíveis com vida útil cenário.de liquidação ordenada de
indefinida adquiridos são registrados ao custo, deduzido das perdas ativos, conforme metodologia do
por redução ao valor recuperável acumuladas.

balanço a mercado.

Propriedades

para Propriedades para investimento são inicialmente mensuradas ao O valor de mercado das propriedades

Investimentos

custo, deduzido da depreciação calculada pelo método linear e para investimento foi avaliado com
incluindo custos da transação. O valor contábil inclui os custos de base na metodologia do fluxo de
empréstimos, custo de reposição de parte de uma propriedade para caixa

descontado,

por

ser

a

investimento existente à época em que o custo for incorrido se os metodologia mais adequada para os
critérios de reconhecimento forem satisfeitos; excluindo os custos ativos

analisados,

realizada

de

do serviço diário da propriedade para investimento. Após o maneira individualizada para cada
reconhecimento inicial, propriedades para investimento são um

dos

empreendimentos

da

mantidas a valor de custo, mas tendo divulgado o respectivo valor Companhia.
justo, que reflete as condições de mercado na data do balanço.
Fornecedores

Incluem saldos com partes relacionadas, fornecedores de serviços Considerado o valor contábil por não
e de suprimentos para a operação da companhia. Os saldos a ter sido identificado sinal de ajuste a
pagar a fornecedores já estão contabilizados pelo seu valor mais valor de mercado.
provável de realização.
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Contas/Grupo de Contas
Empréstimos

Principais Práticas Contábeis

Método de Avaliação

e Os empréstimos e financiamentos já estão contabilizados a valor Considerado o valor contábil por não

Financiamentos

justo, no 2º Nível de Hierarquia de valor justo, segundo definição ter sido identificado sinal de ajuste a
do CPC 46 – Valor Justo. A natureza dos principais empréstimos e valor de mercado.
financiamentos da companhia são operações de Swap, debêntures
e dívidas atreladas ao CDI ou a TR.:

Salários,

Encargos

Benefícios

e Referem-se aos valores originários da folha de pagamento, Considerado o valor contábil por não
encargos sociais e benefícios a pagar.

ter sido identificado sinal de ajuste a
valor de mercado.

Provisão

para Trata-se das provisões consideradas como perda provável.

Contingências

Realizado estudo para o ajuste de
parte das contingências possíveis,
sendo o valor de mercado calculado
em

50%

do

valor

total

destas

contingências.
No caso das provisões cíveis de
Iguatemi, conforme nota explicativa,
a companhia possui seguros para tais
perdas. Assim, entendemos que seu
valor de mercado equivale a zero.
Demais Obrigações

Outras obrigações diversas.

Considerado o valor contábil por não
ter sido identificado sinal de ajuste a
valor de mercado.
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Contas/Grupo de Contas

Principais Práticas Contábeis

IR Diferido

Provisionamento de IR a pagar sobre a mais-valia apurada sobre Considerada a alíquota de 34% sobre
os ativos e passivos a mercado.

Método de Avaliação
a mais-valia apurada para ativos e
passivos da companhia.

Patrimônio Líquido

Valor dos Ativos líquidos de Passivos da Companhia.

O valor dos ajustes foi considerado
em conta específica de “Ajustes a
Valor Justo”.
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Metodologias de Avaliação

Para a avaliação a mercado das participações societárias e das

Na avaliação de um ativo ou passivo, o avaliador deve optar,

propriedades para investimento, os avaliadores julgaram a

dentre as três abordagens que podem ser utilizadas, aquela que

abordagem da renda, pela utilização da metodologia do fluxo de

melhor reflita o seu valor de mercado, levando em consideração

caixa descontado, como a mais aplicável para este caso.

os dados disponíveis para avaliação, sendo as possíveis

Relação de Participações e Propriedades para Investimento

abordagens as seguintes:

Avaliadas de Jereissati e Iguatemi

Abordagem de mercado: A abordagem de mercado utiliza

Conforme pode ser observado nas demonstrações financeiras das

preços e outras informações relevantes geradas por transações

companhias, assim estão distribuídos os investimentos em

de mercado envolvendo ativos, passivos ou grupo de ativos e

participações societárias da Jereissati na data base da avaliação:

passivos – como, por exemplo, um negócio – idêntico ou
comparável (ou seja, similar);
Abordagem da renda: A abordagem da renda converte valores
futuros (por exemplo, fluxos de caixa ou receitas e despesas)
em um valor único atual (ou seja, descontado). Quando a
abordagem da renda é utilizada, a mensuração do valor justo
reflete as expectativas de mercado atuais em relação a esses

JE RE ISSATI P ARTICIP AÇÕE S
Balanço P atrimonial
SALDO E M
(E m R$ mil)
30/ 06/ 2021
IN VE STIME N TOS
1. 754. 349
Participações Societárias
1.754.349
- Iguatemi 50,73%
1.752.068
- EDSP 66 96,54%
1.253
- Alium 50%
50
- Outras
978

valores futuros; e

Neste relatório, considerada a materialidade dos investimentos

Abordagem de custo: A abordagem de custo reflete o valor

em EDSP66, Alium e Outras, não foi realizada avaliação a

que seria necessário para substituir o ativo ou bem no

mercado destas rubricas, sendo considerado o seu valor contábil

momento da avaliação (normalmente referido como custo de

como melhor estimativa de valor.

substituição/reposição atual).
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Para o investimento em Iguatemi, foi considerado o valor de

Avaliação das Propriedades para Investimento: Fluxo de Caixa

mercado calculado conforme descrito adiante.

Descontado

A Iguatemi, conforme demonstrado no quadro a seguir, possui
investimentos em Shopping Centers e propriedades atreladas,
como estacionamentos e torres de escritórios, que são registrados

Iguatemi São Paulo
JK Iguatemi

São Paulo (SP)
São Paulo (SP)

Market Place
Pátio Higienópolis
Iguatemi Alphaville

São Paulo (SP)
São Paulo (SP)
Barueri (SP)

100,00%
11,54%
78,00%

26.882
33.367
31.147

Iguatemi Campinas
Galleria
Iguatemi Esplanada (1)
Iguatemi Esplanada - AP (2)

Campinas (SP)
Campinas (SP)
Sorocaba (SP)
Sorocaba (SP)

70,00%
100,00%
60,93%
100,00%

72.725
33.142
64.809
3.678

Iguatemi São Carlos
Iguatemi Ribeirão Preto
Iguatemi Rio Preto

São Carlos (SP)
Robeirão Preto (SP)
São José do Rio Preto
(SP)
Porto Alegre (RS)

50,00%
88,00%
88,00%

22.334
43.288
43.550

42,58%
57,55%
64,00%
41,00%

64.253
44.683
34.446
20.056

54,00%
77,00%
100,00%
100,00%

19.838
29.822
15.274
13.319

42,58%

10.278
710.510

Iguatemi Porto Alegre
Praia de Belas
Iguatemi Brasília
I Fashion Outlet Novo
Hamburgo
I Fashion Outlet Santa
Catarina
Power Center Iguatemi
Campinas
(3) Place Torre I
Torre Market
Torre Market Place Torre II
Torre Iguatemi Porto Alegre
Total

Porto Alegre (RS)
Brasília (DF)
Novo Hamburgo (RS)
Tijucas (SC)
Campinas (SP)
São Paulo (SP)
São Paulo (SP)
Porto Alegre (RS)

caixa que serão gerados por ela e do momento no qual esses
O fluxo de caixa projetado é trazido a valor presente por uma taxa

Participação
Iguatemi
58,58%
64,00%

Cidade (Estado)

de uma empresa ou ativo de forma geral, é função dos fluxos de
estarão disponíveis.

sob a rubrica de Propriedades para Investimento:
Shopping

No uso dessa metodologia os avaliadores consideram que o valor

ABL total (m²)
49.260
34.358

que leve em consideração os riscos inerentes ao negócio avaliado,
assim como sua estrutura de capital.
Taxa de Desconto
Conforme descrito anteriormente na metodologia de Fluxo de
Caixa Descontado, o valor de um ativo ou unidade geradora de
caixa qualquer é função de sua geração de caixa esperada e da
taxa de desconto aplicável.
Neste relatório, utilizamos o modelo WACC (“Weighted Average
Cost of Capital”) para definição da taxa de desconto. Esse modelo,
amplamente

utilizado

internacionalmente,

considera

a

ponderação do Custo do Capital Próprio da Empresa (Ke) e o
Custo do Endividamento (Kd), ponderados pela estrutura de
capital da companhia.
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Para mais referências sobre o modelo WACC, verificar, dentre

PERPETUIDADE
Empreendimento

outros, a obra: Duff & Phelps. 2018 Valuation Handbook – Guide

- Iguatemi São Paulo
- Iguatemi JK
- Pátio Higienópolis
- Market Place Shopping
- Iguatemi Alphaville
- Iguatemi Campinas
- Iguatemi Brasilia
- Power Center
- Galleria
- Esplanada Shopping Center
- Iguatemi Esplanada
- Iguatemi São Carlos
- Iguatemi Rio Preto
- Iguatemi Ribeirão Preto
- Iguatemi Porto Alegre
- Praia de Belas Shopping Center
- Outlet Novo Hamburgo
- Market Place Torre
- Porto Alegre Torre
- Outlet Santa Catarina

to Cost of Capital.

Mid-Year Convention
A taxa de desconto obtida conforme descrito anteriormente é uma
taxa anual, porém, os fluxos da unidade geradora de caixa objeto
da avaliação ocorrem ao longo de cada um dos períodos
projetados.
Assim, o caixa gerado no início de cada ano deveria ser trazido a
valor presente por um fator diferente em relação ao caixa gerado
no final de cada ano. Como premissa simplificadora foi adotada
a convenção de descontar os fluxos supondo que todos eles são
gerados linearmente ao longo de cada um dos períodos
projetados.
Perpetuidade

As

taxas

acima

empreendimento

foram
no

calculadas

último

período

Taxa
3,5%
3,3%
4,3%
3,6%
4,2%
4,1%
3,3%
5,3%
5,3%
3,9%
4,6%
4,8%
5,3%
5,3%
3,3%
3,3%
4,5%
3,9%
4,1%
5,3%

pelo

crescimento

projetado,

do

limitado

inferiormente pela expectativa inflacionária e superiormente por

O cálculo do valor residual dos empreendimentos foi calculado

Inflação + 2% a.a, conforme expectativas da administração da

considerando uma taxa de crescimento na perpetuidade para

companhia.

cada propriedade, conforme tabela a seguir:

O racional para o crescimento na perpetuidade projetado acima
da inflação é o potencial de crescimento no longo prazo para
shoppings de regiões ainda em desenvolvimento.
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Avaliação do Patrimônio Líquido a Mercado de Iguatemi
Conforme destacado anteriormente, o principal ativo avaliado a mercado da Iguatemi são seus investimentos em Shopping Centers, por
meio de SPE’s, na rubrica de investimentos, ou investimentos diretos, por meio de Propriedades para Investimento. A seguir, descrevemos
as principais premissas consideradas na projeção dos fluxos de caixa dos ativos avaliados. A Taxa de desconto está descrita no Anexo 1 do
presente relatório.
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
As receitas dos Shoppings Centers são advindas de aluguéis de lojas e salas comerciais, assim como de estacionamento e outras.
A projeção destas receitas foi realizada com base no orçamento plurianual da administração, que considera o Aluguel Mínimo Mensal
(AMM) de cada contrato de locação, a parcela variável de aluguéis (Overage) e a estimativa de locações temporárias.
O Overage considera um crescimento de vendas atrelado ao PIB, acrescido de um spread de 1% para ativos que estejam ainda em estado
de maturação. Os valores são reajustados conforme projeção do IGP-M.
As receitas com estacionamentos consideram a retomada do volume de veículos realizada em 2019 a partir do ano de 2023, e, com base
em um levantamento histórico, foi considerado um fator negativo em decorrência da tendência do uso de aplicativos para mobilidade
urbana. Esse fator varia por ativo. Ativos nas capitais tendem a ser mais impactados do que ativos no interior.
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
Os custos e despesas operacionais das propriedades para investimento da Iguatemi são compostos da seguinte maneira:
Despesa Estacionamento: Essa despesa é, na sua maioria, composta por custos fixos que variam de acordo com a inflação. A partir
do orçamento do ano de 2021, esse valor foi ajustado anualmente pelo IPCA, conforme expectativas da administração da
companhia.
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Área não locada: Projeções são baseadas no plano de fechamento de área vaga da equipe comercial. O plano é baseado nas metas
comerciais e os valores projetados são conforme expectativa da administração da companhia;
Condomínio Irrecuperável: Assumiu-se uma forte correlação entre área vaga e condomínio irrecuperável. É considerado um fator
histórico para cada p.p. de área vaga e projetado conforme a expectativa da administração para abertura/fechamento de área vaga
ao longo do tempo. O valor de referência é corrigido a IPCA.
Taxa Administração: Percentual histórico de cada shopping sobre a Receita Líquida (seguindo os termos contratuais de cada shopping
informado pela administração).
Corretagem: Percentual sobre as Receitas de Aluguéis, Overage e Luvas.
Outros custos: Considerado o orçamento da companhia para 2021, corrigido pelo IPCA ao longo dos anos.
CAPEX
O Capex é composto por manutenção e Allowance. O Capex foi calculado como 4% da Receita Líquida, conforme orçamento da
administração. O Allowance foi projetado com base no histórico, reajustado pelo IPCA.
CAPITAL DE GIRO
O ajuste de capital de giro foi realizado considerando o histórico da companhia e as expectativas da administração da Iguatemi. Dessa
forma, este ajuste é calculado em 3% do Lucro Operacional (NOI).

Agosto 2021 | 26

Índice | Sumário Executivo | Informações sobre o Avaliador | Notas Importantes | Informações sobre as Companhias Avaliadas | Base de Informações e Critérios de
Avaliação | Avaliação de Iguatemi. | Avaliação de Jereissati | Relação de Troca | Conclusão | Anexos

Valor do Patrimônio Líquido a Mercado de Iguatemi
As tabelas a seguir apresentam o valor do Patrimônio Líquido a Mercado de Iguatemi, com os ajustes mencionados anteriormente, na
data-base de 30/06/2021.
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A.
Balanço Patrimonial (Em R$ mil)
ATIVO CIRCULANTE

CONSOLIDADO
30/06/2021
1.594.010

AJUSTES A
MERCADO
-

SALDO A
MERCADO
1.594.010

Caixa e equivalentes de caixa
Clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
Outros créditos

1.294.879
216.958
22.272
22.055
12.129
25.717

-

1.294.879
216.958
22.272
22.055
12.129
25.717

ATIVO NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Aplicações de longo prazo
Clientes

5.437.193
806.865
566.871
180.829

4.884.795
-

10.321.988
806.865
566.871
180.829

Partes relacionadas

46.363

-

46.363

Outros créditos

12.802

-

12.802

4.484.220

4.972.964

9.457.184

144.466

(144.466)

-

3.495

(3.495)

-

21.213

-

21.213

4.315.046

5.120.925

9.435.971

36.832

-

36.832

109.276

(88.169)

21.107

7.031.203

4.884.795

11.915.998

PASSIVO CIRCULANTE

555.959

-

555.959

Empréstimos e financiamentos

464.080

-

464.080

Fornecedores

14.883

-

14.883

Impostos e contribuições a pagar

18.718

-

18.718

Obrigações sociais

24.577

-

24.577

Outras contas a pagar

33.701

-

33.701

3.009.121

1.677.171

4.686.292

INVESTIMENTOS
Part. societárias
Ágio
Outros investimentos
Propriedades para investimento
IMOBILIZADO
INTANGÍVEL
TOTAL DO ATIVO

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Partes relacionadas
Empréstimos e financiamentos
Impostos e contribuições a pagar
Outros passivos
Provisões
IR Diferido

1.575

-

1.575

2.702.552

-

2.702.552

30.329

-

30.329

7.269

-

7.269

25.442

24.759

50.201
1.894.366

241.954

1.652.412

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

3.466.123

3.207.624

6.673.747

TOTAL DO PASSIVO

7.031.203

4.884.795

11.915.998
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Avaliação do Patrimônio Líquido a Mercado de Jereissati
A avaliação do Patrimonio Líquido a Mercado de Jereissati foi
realizada considerando o ajuste a mercado das principais rubricas
contábeis da companhia.
Conforme descrito anteriormente, a rubrica de investimentos foi a
principal conta que apresentou sinais de ajustes a mercado.

JE RE ISSATI P ARTICIP AÇÕE S S. A
Balanço P atrimonial (E m R$ mil)
ATIVO CIRCULAN TE
Caixa e equivalentes de caixa
Tributos a recuperar
Outros ativos
ATIVO N ÃO CIRCULAN TE
RE ALIZÁVE L A LON G O P RAZO
Aplicações financeiras LP

Além desta, foi realizado ajuste no saldo de provisões, visando

Tributos diferidos

refletir o valor esperado de perda as contingências com perda

IN VE STIME N TOS

possível.
As demais contas foram mantidas a seu valor contábil, por estes
já representarem seu valor de mercado.
Dessa forma, considerando os ajustes na rubrica de investimentos,
conforme descrito no capítulo anterior, demonstramos a seguir o
balanço da Jereissati ajustado a valores de mercado:

Outros valores a receber

-

SALDO A
ME RCADO
41. 871

29.340

-

29.340

127

-

127

12.404
1. 945. 208

-

12.404

1. 633. 549

3. 578. 757

26

190. 880

172.220

-

172.220

3.751

-

3.751

14.883

-

14.883

SALDO E M
30/ 06/ 2021
41. 871

190. 854

AJUSTE S A
ME RCADO

1. 633. 524

3. 387. 873

1.754.349

1.633.524

3.387.873

1.752.068

1.633.524

3.385.592

1.253

-

1.253

50

-

50

978

-

978

IMOBILIZADO

3

-

3

IN TAN G ÍVE L

2

-

2

1. 987. 079

1. 633. 549

3. 620. 628

29. 757

Participações Societárias
- Iguatemi 50,73%
- EDSP 66 96,54%
- Alium 50%
- Outras

TOTAL DO ATIVO
P ASSIVO CIRCULAN TE
Obrigações sociais e trabalhistas
Fornecedores
Tributos e contribuições a recolher
Empréstimos e financiamentos
Outras obrigações
P ASSIVO N ÃO CIRCULAN TE

1. 754. 349

-

29. 757

3302

-

3.302

107

-

107

97

-

97

19.326

-

19.326

6.925
141. 044

-

6.925

75

141. 119

102.347

-

102.347

Outras obrigações

27.700

-

27.700

Provisões

10.997

75

11.072

Empréstimos e financiamentos

P ATRIMÔN IO LÍQUIDO

1. 816. 278

1. 633. 474

3. 449. 752

TOTAL DO P ASSIVO

1. 987. 079

1. 633. 549

3. 620. 628
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Relação de Troca
Com base nas informações apresentadas nos capítulos anteriores, é possível calcular a relação de troca de ações da Iguatemi por ações
da Jereissati, avaliadas ambas pelo valor do Patrimônio Líquido a Mercado, em 30 de junho de 2021, segundo os mesmos critérios,
conforme a tabela abaixo:

IGUATEMI
Total Ativo
Ativo Circulante
Ativo Não Circulante
Total do Passivo
Passivo Circulante
Passivo Não Circulante
PL Iguatemi

Valor Contábil
Consolidado
7. 031. 203
1.594.010
5.437.193
3. 565. 080
555.959
3.009.121
3. 466. 123

# Ações Iguatemi¹
Valor por Ação (R$)
RELAÇÃO DE TROCA²

Valor a
Mercado
11. 915. 998

JEREISSATI
Total Ativo

Ativo Circulante
Ativo Não Circulante
5. 242. 251 Total do Passivo
555.959 Passivo Circulante
4.686.292 Passivo Não Circulante
6. 673. 747 PL Jereissati

Valor Contábil
Controladora
1. 987. 079

Valor a
Mercado
3. 620. 628

1.594.010

41.871

41.871

10.321.988

1.945.208

3.578.757

170. 801

170. 876

29.757

29.757

141.044

141.119

1. 816. 278

3. 449. 752

176.133.777
37,89

# Ações Jereissati¹
Valor por Ação (R$)

87.889.174
39,25

0,9653

¹ Açõs líquidas de tesouraria
² Ações de Jereissati para cada uma ação de Iguatemi
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Conclusão
Com base nas análises realizadas e procedimentos descritos anteriormente, concluímos que a relação de troca entre as ações da Iguatemi
por ações da Jereissati, avaliadas ambas pelo valor do Patrimônio Líquido a Mercado, em 30 de junho de 2021, é de:

0,9653 ações de Jereissati para cada ação de Iguatemi

Ressaltamos que as interpretações sobre a conclusão deste relatório devem ser feitas a partir de leitura integral, inclusive anexos, não
sendo a Meden Consultoria responsável por considerações tiradas de sua leitura parcial.

Conclui-se assim o presente relatório de avaliação, sendo o mesmo entregue em vias físicas e sob forma digital com certificação dos
responsáveis técnicos, composto por 31 (trinta e uma) páginas e 02 (dois) anexos.
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Anexos
1. TAXA DE DESCONTO
2. GLOSSÁRIO
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ANEXO I

Anexo 1 – Taxa de Desconto

CÁLCULO DA TAXA DE DESCONTO
ESTRUTURA DE CAPITAL

SCISP SCIJK SPH

MPSC SCIALPHA SCIC

SCIBRA PWC

SCGA SCESP SCIESP SCISC SCIRIOP SCIRP SCIPA PBSC IFONH

MPSC SCIPA
IFOSC
TORRE TORRE

CAPITAL PRÓPRIO

52,0% 52,0% 52,0% 52,0%

52,0% 52,0%

52,0% 52,0% 52,0% 52,0%

52,0% 52,0%

52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0%

CAPITAL DE TERCEIROS

48,0% 48,0%
0,0% 48,0%
0,0% 48,0%
0,0%
2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
3,3% 3,3% 3,3% 3,3%

48,0%
0,0% 48,0%
0,0%
2,0% 2,0%
3,3% 3,3%

48,0%
0,0% 48,0%
0,0% 48,0%
0,0% 48,0%
0,0%
2,0% 2,0% 2,0%
2,0%
3,3% 3,3% 3,3%
3,3%

48,0%
0,0% 48,0%
0,0%
2,0% 2,0%
3,3% 3,3%

48,0%
0,0% 48,0%
0,0% 48,0%
0,0% 48,0%
0,0% 48,0%
0,0% 48,0%
0,0% 48,0%
0,0% 48,0%
0,0%
2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
2,0%
2,0% 2,0%
3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3%
3,3%
3,3% 3,3%

INFLAÇÃO AMERICANA PROJETADA
INFLAÇÃO BRASILEIRA PROJETADA
TAXA LIVRE DE RISCO (Rf)
BETA
PRÊMIO DE MERCADO (Rm - Rf)
PRÊMIO DE TAMANHO (Rs)
RISCO PAÍS

2,1%
0,58
6,0%
3,5%
2,8%

2,1%
0,58
6,0%
3,5%
2,8%

2,1%
0,58
6,0%
3,5%
2,8%

2,1%
0,58
6,0%
3,5%
2,8%

2,1%
0,58
6,0%
3,5%
2,8%

CUSTO DO CAPITAL PRÓPRIO (Pre-Tax )
2,1%
2,1% 2,1% 2,1%
2,1%
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
6,0%
6,0% 6,0% 6,0%
6,0%
3,5%
3,5% 3,5% 3,5%
3,5%
2,8%
2,8% 2,8% 2,8%
2,8%

2,1%
0,58
6,0%
3,5%
2,8%

2,1%
0,58
6,0%
3,5%
2,8%

2,1%
0,58
6,0%
3,5%
2,8%

2,1%
0,58
6,0%
3,5%
2,8%

2,1%
0,58
6,0%
3,5%
2,8%

2,1%
0,58
6,0%
3,5%
2,8%

2,1%
0,58
6,0%
3,5%
2,8%

2,1%
0,58
6,0%
3,5%
2,8%

2,1%
0,58
6,0%
3,5%
2,8%

2,1%
0,58
6,0%
3,5%
2,8%

Re Nominal em US$ (=)

11,8% 11,8% 11,8% 11,8%

11,8% 11,8%

11,8% 11,8% 11,8% 11,8%

11,8% 11,8%

11,8% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8%

Re Nominal em R$ (=)

13,2% 13,2% 13,2% 13,2%

13,2% 13,2%

13,2% 13,2% 13,2% 13,2%

13,2% 13,2%

13,2% 13,2% 13,2% 13,2% 13,2% 13,2% 13,2% 13,2%

CUSTO DO CAPITAL DE TERCEIROS (Pre-Tax )
Rd Nominal em R$ (=)

6,4%

6,4%

6,4%

6,4%

6,4%

6,4%

6,4%

6,4%

6,4%

6,4%

6,4%

6,4%

6,4%

6,4%

6,4%

6,4%

6,4%

6,4%

6,4%

6,4%

CUSTO PONDERADO DE CAPITAL (Pre-Tax )
CAPITAL PRÓPRIO

13,2% 13,2% 13,2% 13,2%

13,2% 13,2%

13,2% 13,2% 13,2% 13,2%

13,2% 13,2%

13,2% 13,2% 13,2% 13,2% 13,2% 13,2% 13,2% 13,2%

CAPITAL DE TERCEIROS

6,4%

6,4%

6,4%

6,4%

6,4%

6,4%

6,4%

6,4%

6,4%

6,4%

6,4%

6,4%

6,4%

6,4%

6,4%

6,4%

6,4%

6,4%

6,4%

WACC ( = )

9,9%

9,9%

9,9%

9,9%

9,9%

9,9%

9,9%

9,9%

9,9%

9,9%

9,9%

9,9%

9,9%

9,9%

9,9%

9,9%

9,9%

9,9%

9,9%

9,9%

RISCO ESPECÍFICO

0,0%

0,5%

0,5%

0,8%

0,8%

0,5%

0,5%

2,3%

1,8%

1,3%

1,3%

1,3%

1,8%

1,8%

0,5%

0,8%

1,8%

0,8%

1,8%

1,8%

WACC AJUSTADO ( = )

9,9% 10,4% 10,4% 10,7%

10,7% 10,4%

𝑅𝑒 = 𝑅𝑓 + (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) × 𝛽𝑟 + 𝑅𝑠 + 𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑃𝑎í𝑠 + Risco Específico
Em que:
Re = Retorno do Capital Próprio
Rf = Taxa Livre de Risco
Rm= Retorno Esperado de Mercado
Βr = Beta Alavancado
Rs = Prêmio de Tamanho
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑅𝑒 × 𝐸 + 𝑅𝑑 × 𝐷
Em que:
WACC = Custo Médio Ponderado de Capital
E = Participação de Capital Próprio
D = Participação de Capital de Terceiros

10,4% 12,2% 11,7% 11,2%

11,2% 11,2%

6,4%

11,7% 11,7% 10,4% 10,7% 11,7% 10,7% 11,7% 11,7%

i.

Estimativa de inflação americana e brasileira.

ii.

Representa o retorno requerido por um investidor ao aplicar seus
recursos em um título livre de risco de crédito, aqui considerado
como a taxa dos títulos do governo americano (T-Bonds de 20 anos).

iii.

É uma medida do risco do setor da companhia avaliada em relação
à média do Mercado Para fins de cálculo, foi considerado o estudo
da base de dados do pesquisador e professor da New York
University, Aswath Damodaran para o setor de Empreendimentos e
Serviços Imobiliários.

1
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Anexo 1 – Taxa de Desconto
iv.

Excesso de retorno, em relação a taxa livre de risco, que um
investidor exigiria para estar exposto ao mercado de ações. Foram
utilizados dados da série histórica presente no livro: Duff & Phelps.
Valuation Handbook – Guide to Cost of Capital.

v.

Retorno adicional verificado para investimentos em empresas
menores em relação aos seus pares maiores, assim, assume-se que
um investidor exigiria esse tipo de compensação pelo risco incorrido.
Para mensuração foi utilizada a fonte: Duff & Phelps. Valuation
Handbook – Guide to Costo of Capital.

vi.

Retorno adicional que um investidor exigiria para aplicar seus
recursos em títulos do governo brasileiro, que não são considerados
livres de risco. Nossa análise utilizou o índice Emerging Markets
Bond Index Plus (EMBI+)

vii.

Custo de captação ponderado da Iguatemi, baseado nos valores de
captação da companhia.

viii.

Risco Específico atribuído aos empreendimentos com base na
experiência da administração da companhia, considerando o grau
de maturidade de cada empreendimento, que varia de 1 (maturado)
a 6 (inicial), conforme tabela abaixo:
RISCO ESPECÍFICO
Grupo
Ajuste
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5
Grupo 6

0,0%
0,5%
0,8%
1,3%
1,8%
2,3%

1
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ANEXO II

GLOSSÁRIO

Apresentamos, em ordem alfabética, os termos técnicos, expressões em língua estrangeira, além de siglas e indicadores em geral que possam
ter sido utilizados neste trabalho:
Termo
ANEEL
BACEN
Benchmark
Beta
Bloomberg
BM&FBOVESPA
BNDES
Book Value
CAGR
CAPEX
CAPM
CDI
CNPJ
COFINS

Cross-selling
CSLL
CVM
DRE

Due dilligence
Earn outs
EBITDA
EMBI+

Descrição
Agência Nacional de Energia Elétrica
Banco Central do Brasil
Padrão de excelência do mercado
Coeficiente que quantifica o risco não diversificável a qual um ativo está sujeito, é um indicador de correlação entre o
setor analisado e o mercado como um todo.
Serviço especializado de informações financeiras
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social
Valor Contábil de uma Ação
Taxa Composta de Crescimento Anual (Compound Annual Growth Rate)
Termo em inglês para gastos com aquisição de bens de capital ( Capital Expenditure)
Sigla em inglês para modelo de precificação de ativos financeiros
Taxa média praticada pelas instituições financeiras nas operações com Certificados de Depósitos Interfinanceiros
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
Venda Cruzada
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Comissão de Valores Mobiliários
Demonstração do Resultado do Exercício
Termo em inglês que designa um procedimento de análise através do qual um comprador procura se certificar da
veracidade e segurança das informações obtidas durante a fase de negociação
Forma de pagamento baseado em performance
Sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Earnings Before Interest, Taxes,
Depreciation, Depreciation and Amortization )
Índice utilizado como medida de risco país (Emerging Markets Bond Index)
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GLOSSÁRIO

Termo
EV
FCD

Funding
GAAP
IBGE
ICMS
IGP-M
IPCA
IPI
IPO
IPTU
IRPJ
ISS
ITR

Joint Venture
Kd
Ke
LALUR

Leasing
Market Cap
Market Premium
Market Share
NA
ON
OPA
P&D
PDD
Perpetuidade

Descrição
Sigla em inglês para Valor da Empresa (Enterprise Value)
Fluxo de Caixa Descontado
Termo usado para a captação de recursos por instituições financeiras
Princípios Contábeis Geralmente Aceitos (Generally Accepted Accounting Principles)
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
Índice Geral de Preços do Mercado
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
Imposto sobre Produto Industrializados
Sigla em inglês para Oferta Pública Inicial de Ações (Initial Public Offering)
Imposto Predial e Territorial Urbano
Imposto de Renda Pessoa Jurídica
Imposto sobre Serviços
Informações Trimestrais
Expressão em inglês para união de sociedades com o objetivo de realizar uma atividade econômica comum
Custo da Dívida
Custo do Capital Próprio
Livro de Apuração do Lucro Real
Arrendamento Mercantil
Valor total das ações/quotas da empresa
Prêmio de risco de mercado, representa o quanto o mercado paga além do retorno obtido em títulos livre de risco
Participação de Mercado
Não aplicável
Ação Ordinária
Oferta Pública de Aquisição de Ações
Pesquisa e Desenvolvimento
Provisão para Devedores Duvidosos
Valor presente dos fluxos de caixa gerados após o último ano de projeção
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GLOSSÁRIO

Termo
PF
PIB
PIS
PJ
PL

Player
PME
PN
Risco País

Risk Free Rate
ROE
Securitização
SELIC

Size premium
Spread Bancário
Stand-alone (valor)
Crescimento na
Perpetuidade (“g”)
T-Bond

Ticker
USD
WACC

Descrição
Pessoa Física
Produto Interno Bruto
Programa de Integração Social
Pessoa Jurídica
Patrimônio Líquido
Participante de mercado
Pequenas e Médias Empresas
Ação Preferencial
Risco de um país não honrar sua dívida soberana
Taxa livre de risco
Retorno sobre o Patrimônio Líquido (Return on Equity)
Transformação de Direitos Creditórios ou Recebíveis em Títulos Negociáveis
Taxa de juros fixada pelo Comitê de Política Monetária (COPOM) do BACEN
Prêmio por tamanho, representa o quanto historicamente as companhias com menor valor de mercado tem rendido
acima do previsto pelo modelo CAPM
Diferença entre taxa de juros de aplicação e de captação de recursos
Valor calculado com base nas projeções sem sinergias decorrentes da transação analisada
Taxa a qual se espera que os fluxos de caixa cresçam no período da perpetuidade
Títulos emitidos pelo governo norte-americano (Treasury Bonds)
Código de Negociação de um Ativo na Bolsa de Valores
Dólares americanos
Sigla em inglês para Custo Médio Ponderado de Capital ( Weighted Average Cost Of Capital)
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ANEXO III
ESTATUTO SOCIAL DA JEREISSATI

IGUATEMI S.A.
CNPJ n.º 60.543.816/0001-93
Companhia Aberta
ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO
ARTIGO 1º: A IGUATEMI S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima que se rege pelo
presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe são aplicáveis.
Parágrafo Único: Com a admissão da Companhia no segmento denominado Nível 1 de Governança Corporativa da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“Nível 1” e “B3” respectivamente),
sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas controladores, administradores
e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento de Listagem
do Nível 1 de Governança Corporativa da B3 (“Regulamento Nível 1”).
ARTIGO 2º: A Companhia tem sede social na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
podendo, por deliberação do Conselho de Administração, criar, transferir e extinguir filiais,
agências, escritórios de representação e depósitos e quaisquer outros estabelecimentos em qualquer parte do território nacional ou no exterior.
ARTIGO 3º: A Companhia tem por objeto social: (i) a exploração comercial e o planejamento
de shopping centers; (ii) a prestação de serviços de administração de shopping centers regionais
e de complexos imobiliários de uso misto; (iii) a compra e venda de imóveis; (iv) a exploração
de estacionamentos rotativos; (v) a intermediação na locação de espaços promocionais; (vi) o
desenvolvimento, de forma isolada ou em parceria, de empreendimentos imobiliários, a incorporação, construção e o loteamento de imóveis, bem como a administração de bens próprios;
(vii) a prestação de serviços de assessoria para a prospecção, concepção, desenvolvimento e
implantação de empreendimentos imobiliários; (viii) a prestação de serviços de intermediação
de venda de produtos ao consumidor final por meio on line; (ix) a prestação de serviços digitais
para operacionalização de e-commerce; (x) a elaboração de estudos, projetos e planejamento
em promoção e merchandising; (xi) o exercício de outras atividades afins ou correlatas ao seu
objeto social; e (xii) a participação em outras sociedades como sócia, acionista ou associada
por qualquer forma permitida em lei.
ARTIGO 4º: A Companhia tem prazo indeterminado de duração.

CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES
ARTIGO 5º: O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de
R$ 1.099.515.568,97, dividido em 77.829.571 ações ordinárias e 35.682.251 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.
Parágrafo Único: As ações de emissão da Companhia são escriturais, mantidas em conta de
depósito em nome de seus titulares, em instituição financeira devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a prestar este serviço, podendo ser cobrado dos acionistas o custo de que trata o Artigo 35, §3º da Lei nº 6.404/76, observados os limites máximos
fixados pela CVM.
ARTIGO 6º: Cada ação ordinária corresponderá a um voto nas Assembleias Gerais.
ARTIGO 7º: As ações preferenciais de emissão da Companhia não conferem ao seu titular direito
de voto, exceto quanto às matérias especificadas no parágrafo primeiro abaixo, sendo-lhes asseguradas as seguintes preferências e vantagens:
(a)

direito ao recebimento de dividendos e quaisquer outras distribuições de capital pela Companhia em montante equivalente a 3 (três) vezes o valor pago a cada ação ordinária;

(b)

direito de serem incluídas em oferta pública de aquisição de ações por alienação de controle, sendo que neste caso cada ação preferencial fará jus ao preço por ação equivalente a
3 (três) vezes o valor pago por cada ação ordinária;

(c)

prioridade no reembolso de capital sobre as ações ordinárias, em caso de liquidação da
Companhia, no valor por ação preferencial correspondente a 3 (três) vezes o valor por
ação ordinária;

(d)

direito ao recebimento, em caso de liquidação da Companhia, após o reembolso prioritário
do capital e o reembolso do capital das ações ordinárias, de 3 (três) vezes o valor atribuído
a cada ação ordinária na partilha dos ativos remanescentes que couberem aos acionistas.

Parágrafo Primeiro: As ações preferenciais terão direito de voto nas matérias abaixo especificadas:
(i)

operações societárias propostas pelos órgãos de administração que envolvam a transformação, incorporação, incorporação de ações, fusão ou cisão da Companhia;

(ii)

aprovação de propostas de celebração de contratos entre a Companhia e o acionista
controlador, diretamente ou por meio de terceiros, assim como de outras sociedades nas
quais o acionista controlador tenha interesse, sempre que, por força de disposição legal
ou estatutária, sejam de competência da Assembleia Geral;

(iii)

avaliação de bens a serem aportados em aumentos de capital;

(iv)

escolha de instituição ou empresa especializada para preparação de laudo de avaliação
das ações da Companhia nos casos previstos neste Estatuto Social ou mediante determinação da Comissão de Valores Mobiliários;

(v)

alteração ou revogação dos Artigos 7º, 8º, 19, o Parágrafo Único do Artigo 22, os Parágrafos Primeiro a Quinto do Artigo 25, os Artigos 29 e 30 e os Capítulos VIII, IX,
XII, XIII e XIV deste Estatuto Social (ou eventuais renumerações ou realocações subsequentes destes dispositivos, se houver), salvo se a alteração ou revogação se der em
decorrência de adaptação destes dispositivos a novas regras que venham a ser estabelecidas no Regulamento do Novo Mercado, embora a Companhia seja listada no Nível 1.

Parágrafo Segundo: A aprovação das matérias elencadas no parágrafo primeiro anterior pela
Assembleia Geral dependerá da aprovação prévia ou ratificação dos titulares de ações preferenciais, reunidos em assembleia especial, nos termos do Artigo 20 deste Estatuto Social.
Parágrafo Terceiro: Os direitos conferidos nos artigos (i) 105, (ii) 123, parágrafo único, alíneas “c” e “d”; (iii) 126, § 3º; (iv) 141, § 4°, II, e §5º; (v) 157, § 1º; (vi) 159, § 4º; (vii) 161, §
2º; (viii) 163, § 6º; (ix) 206, II, “b”; e (x) 246, § 1º, “a”, todos da Lei nº 6.404/76, poderão ser
exercidos por acionistas que sejam titulares de um número de ações que represente porcentagem de participação nos dividendos (“PnD-Acionista)” igual ao percentual de capital social ou
de ações, conforme o caso, estabelecido em tais artigos da Lei nº 6.404/76. A PnD-Acionista
será determinada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
PnD-Acionista =

100 x (XON + 3xYPN) %
(TON + 3xTPN)

Onde:
PnD-Acionista = participação nos dividendos de determinado conjunto de ações ordinárias e preferenciais, expressa em termos porcentuais;
XON = número de ações ordinárias de emissão da Companhia detidas pelos acionistas
que pretendam perfazer os quóruns aplicáveis;
YPN = número de ações preferenciais de emissão da Companhia detidas pelos acionistas que pretendam perfazer os quóruns aplicáveis;
TON = número total de ações ordinárias emitidas pela Companhia, excluídas as ações
ordinárias em tesouraria; e
TPN = número total de ações preferenciais emitidas pela Companhia, excluídas as
ações preferenciais em tesouraria.
ARTIGO 8º: A Companhia não poderá emitir partes beneficiárias.
ARTIGO 9º: O capital social da Companhia poderá ser aumentado, independentemente de

reforma estatutária, por deliberação do Conselho de Administração, até o limite de
150.000.000 (cento e cinquenta milhões) de ações. As ações assim emitidas poderão ser ordinárias ou preferenciais, observado, em qualquer caso, o limite previsto no Artigo 15, §2º, da
Lei nº 6.404/76.
Parágrafo Único: Dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administração poderá:
(i)

aprovar a emissão de ações, bônus de subscrição ou debêntures conversíveis em ações,
mediante subscrição pública ou privada, fixando o preço de emissão, condições de integralização e demais condições da emissão;

(ii)

de acordo com plano aprovado pela Assembleia Geral, outorgar opção de compra de
ações a administradores, empregados da Companhia ou sociedade sob seu controle e/ou
pessoas naturais que lhes prestem serviços, sem que os acionistas tenham direito de
preferência à subscrição dessas ações.

ARTIGO 10: Por deliberação da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração, conforme o caso, o capital da Companhia poderá ser aumentado mediante capitalização de lucros
ou de reservas, com ou sem bonificação em ações.
ARTIGO 11: Por deliberação da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração, conforme o caso, pode ser reduzido ou excluído o prazo para o exercício do direito de preferência
para emissão de ações, bônus de subscrição ou debêntures conversíveis em ações, nas hipóteses
do Artigo 172 da Lei nº 6.404/76.
ARTIGO 12: Nas hipóteses em que a lei conferir direito de retirada a acionista dissidente de
deliberação da Assembleia Geral, o valor do reembolso terá por base o valor de patrimônio
líquido constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral, observadas as disposições do Artigo 45 da Lei nº 6.404/76.
ARTIGO 13: O acionista que não fizer o pagamento correspondente às ações subscritas nas
condições previstas no respectivo boletim de subscrição ou chamada de capital ficará de pleno
direito constituído em mora, na forma do Artigo 106, §2º, da Lei nº 6.404/76, sujeitando-se
(i) a multa de10% (dez por cento) do valor da prestação em atraso, sem prejuízo da correção
monetária de acordo com a variação positiva do Índice Geral de Preços ao Mercado – IGP-M,
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV ou índice que venha a substituí-lo, em caso
de sua extinção, na menor periodicidade admitida; (ii) ao disposto no Artigo 107 da Lei nº
6.404/76; e (iii) ao pagamento de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, pro rata
temporis.
CAPÍTULO III - ASSEMBLEIA GERAL

ARTIGO 14: A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) primeiros
meses seguintes ao término do exercício social para deliberar sobre as matérias constantes do
Artigo 132 da Lei nº 6.404/76 e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem, bem como nos casos previstos em lei e neste Estatuto Social.
Parágrafo Primeiro: A Assembleia Geral deverá ser convocada pelo Presidente do Conselho
de Administração, ou por 4 (quatro) membros do Conselho de Administração agindo em conjunto, ou na forma prevista no parágrafo único do Artigo 123 da Lei nº 6.404/76, observado,
ainda, o disposto na regulamentação da CVM sobre informações, pedidos públicos de procuração, participação e votação a distância em Assembleias Gerais.
Parágrafo Segundo: A Assembleia Geral será instalada pelo Presidente do Conselho de Administração, ou, na falta deste, por pessoa indicada pelo Presidente do Conselho de Administração, sendo presidida pelo Presidente do Conselho de Administração ou pessoa por ele indicada. O Presidente da Assembleia Geral escolherá um ou mais dos presentes para secretariar
os trabalhos.
Parágrafo Terceiro: A Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária podem ser cumulativamente convocadas e realizadas no mesmo local ou virtualmente, na mesma
data e hora, e instrumentadas em ata única, na forma da regulamentação em vigor, sendo permitida a participação e votação à distância.
ARTIGO 15: Antes de instalar-se a Assembleia Geral, os acionistas devidamente identificados
assinarão o Livro de Presença de Acionistas, no qual constarão seus nomes e a quantidade de
ações de que forem titulares.
Parágrafo Único: A lista dos acionistas presentes será encerrada pelo Presidente da Mesa no
momento da instalação da Assembleia Geral.
ARTIGO 16: Somente poderão comparecer e votar nas Assembleias Gerais os acionistas que
comprovarem sua qualidade, nos termos do Artigo 126 da Lei nº 6.404/76.
Parágrafo Único: Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por procurador, cujo mandato tenha sido outorgado há menos de 1 (um) ano, que também seja acionista
da Companhia, seu administrador ou por advogados. Será ainda válida a representação de
acionistas por instituições financeiras ou pelos respectivos representantes legais.
ARTIGO 17: As deliberações da Assembleia, ressalvadas as exceções previstas em lei e neste
Estatuto Social, serão tomadas por maioria de votos presentes e representados, não se computando os votos em branco ou abstenções.
ARTIGO 18: Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral será lavrada ata em livro pró-

prio, assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes, que representem, no mínimo, a maioria necessária para as deliberações tomadas.
Parágrafo Primeiro: A ata poderá ser lavrada na forma de sumário dos fatos, inclusive dissidência e protestos.
Parágrafo Segundo: Salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, as atas serão publicadas com omissão das assinaturas dos acionistas.
ARTIGO 19: Sem prejuízo das competências atribuídas por lei à Assembleia Geral, compete
a esta deliberar sobre:
(i)

a saída da Companhia do Nível 1, quando a iniciativa for da Companhia;

(ii)

a escolha da instituição ou empresa especializada para preparação de laudo de avaliação
das ações da Companhia nos casos previstos no Estatuto Social ou mediante determinação da Comissão de Valores Mobiliários;

(iii)

a dispensa da realização de oferta pública em caso de saída voluntária do Nível 1, conforme as regras constantes do Artigo 49 deste Estatuto Social;

(iv)

a aprovação de propostas de celebração de contratos entre a Companhia e o acionista
controlador, diretamente ou por meio de terceiros, assim como de outras sociedades nas
quais o acionista controlador tenha interesse, nos casos em que, de acordo com as disposições legais aplicáveis às companhias abertas, a competência seja privativa da Assembleia Geral; e

(v)

a resolução dos casos omissos no presente Estatuto Social, observadas as disposições
da Lei nº 6.404/76.

Parágrafo Único: Para fins do disposto na alínea (iii) acima:
(a)

a Assembleia Geral será instalada, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) das ações em circulação, assim
entendidas como todas as ações emitidas pela Companhia, excetuadas as ações detidas
pelo acionista controlador, por pessoas a ele vinculadas, por administradores da companhia e aquelas em tesouraria;

(b)

caso o quórum previsto no item (a) não seja atingido, a Assembleia Geral poderá ser
instalada em segunda convocação, com a presença de qualquer número de acionistas
titulares de ações em circulação;

(c)

a deliberação sobre a dispensa de realização de oferta pública de aquisição de ações

deve ocorrer pela maioria dos votos dos acionistas titulares de ações em circulação presentes na Assembleia Geral.
CAPÍTULO IV - ASSEMBLEIA ESPECIAL
ARTIGO 20: A aprovação das matérias especificadas no parágrafo primeiro do Artigo 7º deste
Estatuto Social em Assembleia Geral dependerá da aprovação prévia ou ratificação por parte
dos titulares de ações preferenciais reunidos em assembleia especial (“Assembleia Especial”).
Parágrafo Primeiro: As disposições previstas no Capítulo III anterior em relação à convocação, presidência, indicação de secretário e forma de realização, bem como as regras de representação em relação às Assembleias Gerais aplicam-se também às Assembleias Especiais.
Parágrafo Segundo: A Assembleia Especial se instalará, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das ações preferenciais e, em segunda convocação, com acionistas que representem qualquer número de
ações preferenciais. As deliberações serão tomadas por maioria dos votos dos acionistas votantes, se quórum de votação diverso não for exigido pela Lei nº 6.404/76. A ata da Assembleia
Especial registrará o número de votos lançados pelos acionistas detentores de direito de voto a
favor e contra cada deliberação e indicará a participação total dos acionistas que votaram a
favor e contra cada deliberação.
CAPÍTULO V - ADMINISTRAÇÃO
I - Regras Gerais
ARTIGO 21: A Administração da Companhia será exercida por um Conselho de Administração e uma Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto Social.
ARTIGO 22: Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria serão investidos em
seus respectivos cargos mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, dentro dos 30
(trinta) dias que se seguirem à sua eleição, ocasião em que deverão declarar o número de ações,
bônus de subscrição, opção de compra de ações, debêntures conversíveis em ações e outros
valores mobiliários de emissão da Companhia e de sociedades controladas ou do mesmo grupo,
de que são titulares, bem como informar as alterações de suas posições, e ficam dispensados
de prestar caução em garantia de sua gestão.
Parágrafo Primeiro: A posse dos administradores, efetivos e suplentes, estará condicionada à
assinatura do Termo de Anuência dos Administradores nos termos do disposto no Regulamento
do Nível 1, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis, o qual deve contemplar
sua sujeição à cláusula compromissária referida no Artigo 51 deste Estatuto Social.

Parágrafo Segundo: Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.
ARTIGO 23: Caberá à Assembleia Geral fixar a remuneração global dos Administradores e,
quando for o caso, dos membros do Conselho Fiscal, sendo atribuição do Conselho de Administração distribuir entre os membros do Conselho de Administração e da Diretoria a remuneração fixada pela Assembleia Geral.
Parágrafo Único: Os membros do Conselho de Administração e os Diretores poderão ter participação nos lucros na forma da lei. Caberá também ao Conselho de Administração distribuir,
quando for o caso, a participação nos lucros fixada pela Assembleia Geral.
ARTIGO 24: Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria estão obrigados, sem
prejuízo dos deveres e responsabilidades a eles atribuídos por lei, a manter reserva sobre todos
os negócios da Companhia, devendo tratar como sigilosas todas as informações a que tenham
acesso e que digam respeito à Companhia, seus negócios, funcionários, administradores, acionistas ou contratados e prestadores de serviços, obrigando-se a usar tais informações no exclusivo e melhor interesse da Companhia, e a aderir ao Manual de Divulgação e Uso de Informações, e à Política de Divulgação e de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia, mediante assinatura do Termo respectivo.
II - Conselho de Administração
ARTIGO 25: O Conselho de Administração, eleito pela Assembleia Geral, será composto por
no mínimo 5 (cinco) e no máximo 9 (nove) membros efetivos, pessoas naturais, residentes ou
não no País, indicados pela Assembleia Geral, e por ela destituíveis a qualquer tempo, com
mandato unificado de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos, sendo um Presidente, eleito pela
maioria de votos de seus membros na primeira reunião após a posse de tais membros ou sempre
que ocorrer vacância naquele cargo.
Parágrafo Primeiro: Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo 2 (dois) ou
20% (vinte por cento), o que for maior, deverão ser Conselheiros Independentes, conforme
adiante definido, devendo o enquadramento dos indicados ao Conselho de Administração como
Conselheiros Independentes ser deliberada na Assembleia Geral que os eleger.
Parágrafo Segundo: O enquadramento do Conselheiro como independente deve considerar
sua relação: (i) com a Companhia, seus controladores diretos ou indiretos e seus administradores; e (ii) com as sociedades controladas, coligadas ou sob controle comum. Para fins de verificação do enquadramento do Conselheiro como independente, não é considerado como independente aquele que: (i) é acionista controlador direto ou indireto da Companhia; (ii) tem seu
exercício de voto nas reuniões do Conselho de Administração vinculado por acordo de acionistas que tenha por objeto matérias relacionadas à Companhia; (iii) é cônjuge, companheiro

ou parente, em linha reta ou colateral, até segundo grau do acionista controlador, de administrador da Companhia ou de administrador do acionista controlador; e (iv) foi, nos últimos 3
(três) anos, empregado ou diretor da Companhia ou do seu acionista controlador.
Parágrafo Terceiro: Para os fins da verificação do enquadramento do Conselheiro Independente, as situações descritas abaixo devem ser analisadas de modo a verificar se implicam perda
de independência do Conselheiro Independente em razão das características, magnitude e extensão do relacionamento: (i) é afim até segundo grau do acionista controlador, de administrador da Companhia ou de administrador do acionista controlador; (ii) foi, nos últimos 3 (três)
anos, empregado ou diretor de sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum; (iii)
tem relações comerciais com a companhia, o seu acionista controlador ou sociedades coligadas,
controladas ou sob controle comum; (iv) ocupa cargo em sociedade ou entidade que tenha relações comerciais com a Companhia ou com o seu acionista controlador que tenha poder decisório na condução das atividades da referida sociedade ou entidade; (v) recebe outra remuneração da companhia, de seu acionista controlador, sociedades coligadas, controladas ou sob
controle comum além daquela relativa à atuação como membro do conselho de administração
ou de comitês da Companhia, de seu acionista controlador, de suas sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum, exceto proventos em dinheiro decorrentes de participação no
capital social da companhia e benefícios advindos de planos de previdência complementar.
Parágrafo Quarto: A caracterização do indicado ao Conselho de Administração como Conselheiro Independente será deliberada pela Assembleia Geral, que poderá basear sua decisão:
(a) na declaração, encaminhada pelo indicado a Conselheiro Independente ao Conselho de Administração, atestando seu enquadramento em relação aos critérios de independência estabelecidos neste Estatuto Social, contemplando a respectiva justificativa, se verificada alguma das
situações previstas no parágrafo segundo; e (b) na manifestação do Conselho de Administração
da Companhia, inserida na proposta da administração referente à Assembleia Geral para eleição
de administradores, quanto ao enquadramento ou não enquadramento do candidato nos critérios de independência. O procedimento ora previsto não se aplica às indicações de candidatos
a membros do Conselho de Administração: (i) que não atendam ao prazo de antecedência para
inclusão de candidatos no boletim de voto, conforme disposto na regulamentação editada pela
CVM sobre votação a distância; e (ii) mediante votação em separado.
Parágrafo Quinto: Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no caput, o resultado gerar um número fracionário, a Companhia deve proceder ao arredondamento para o
número inteiro imediatamente superior.
ARTIGO 26: Em suas faltas e impedimentos ocasionais, o Presidente do Conselho de Administração será substituído por outro membro do Conselho de Administração escolhido em reunião do órgão. Os demais membros do Conselho de Administração substituir-se-ão entre si na
forma que for deliberada pelo órgão.

Parágrafo Primeiro: No caso de vacância do cargo de Presidente do Conselho de Administração, o novo Presidente será indicado pelo Conselho de Administração, em reunião especialmente convocada para este fim.
Parágrafo Segundo: No caso de vacância de membro do Conselho de Administração, o substituto será eleito pelos conselheiros remanescentes, servindo o substituto até a primeira Assembleia Geral que se reunir após o evento, na forma do Artigo 150 da Lei nº 6.404/76. Se ocorrer
vacância na maioria dos cargos, a Assembleia Geral será convocada para proceder nova eleição.
Parágrafo Terceiro: Os membros do Conselho de Administração deverão permanecer em seus
cargos e no exercício de suas funções até que sejam eleitos seus substitutos, exceto se de outra
forma for deliberado pela Assembleia Geral de acionistas.
ARTIGO 27: O Conselho de Administração reunir-se-á, em caráter ordinário, uma vez a cada
3 (três meses) e, extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente ou pela maioria dos seus membros, mediante convocação escrita através de carta, telegrama, fac-símile,
correio eletrônico, ou qualquer outro meio de comunicação com comprovante de recebimento.
Parágrafo Primeiro: As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas com, no
mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência. A presença da totalidade dos membros do
Conselho de Administração dispensará qualquer formalidade de convocação. Considera-se regularmente convocado o Conselheiro presente à reunião.
Parágrafo Segundo: As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas pelo Presidente do Conselho de Administração, ou, na sua falta, por qualquer Conselheiro escolhido pela
maioria dos votos. O Conselho de Administração só se reunirá e deliberará validamente com a
presença da maioria de seus membros em exercício. Uma vez instaladas, as reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo Presidente do Conselho que convidará um dos
presentes para secretariar os trabalhos.
Parágrafo Terceiro: As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas pela maioria de votos dos presentes.
Parágrafo Quarto: Serão lavradas atas de reuniões do Conselho de Administração em livro
próprio, assinadas por todos os membros presentes ou por tantos quantos bastem para a validade das deliberações tomadas.
Parágrafo Quinto: Os Conselheiros poderão participar das reuniões do Conselho de Administração por meio de conferência telefônica, videoconferência ou outro meio de comunicação
eletrônica e serão considerados presentes à reunião, devendo enviar a confirmação de seu voto,
por escrito, até o final da respectiva reunião, por carta, fac-símile ou correio eletrônico, ficando

o secretário da reunião investido dos poderes para assinar a respectiva ata de reunião do Conselho de Administração em nome dos conselheiros que não esteja presente fisicamente.
Parágrafo Sexto: O membro do Conselho de Administração não poderá participar das deliberações do Conselho de Administração relacionadas a assuntos sobre os quais tenha ou represente interesse conflitante com a Companhia, devendo (i) cientificar os demais membros
do Conselho de Administração acerca de seu impedimento; e (ii) fazer consignar, na ata
da respectiva reunião, a natureza e extensão do seu interesse.
ARTIGO 28: Sem prejuízo dos demais poderes e atribuições conferidos por lei, compete ao
Conselho de Administração:
(i)

fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;

(ii)

eleger e destituir os Diretores, bem como fixar as suas atribuições e distribuir a remuneração fixada pela Assembleia Geral entre os administradores da Companhia;

(iii)

fiscalizar a gestão dos Diretores, examinando, a qualquer tempo, os livros e papéis da
Companhia e solicitando informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e quaisquer outros atos;

(iv)

convocar as Assembleias Gerais e as Assembleias Especiais;

(v)

manifestar-se previamente sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria,
as Demonstrações Financeiras do exercício e examinar os balancetes mensais;

(vi)

aprovar os orçamentos anuais e plurianuais, os planos estratégicos, os projetos de expansão e os programas de investimento da Companhia;

(vii)

escolher e destituir os auditores independentes da Companhia;

(viii)

autorizar a contratação de qualquer operação que envolva valores superiores a
R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), montante este que será atualizado ao final
de cada exercício social pela variação do IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo divulgado pelo IBGE, ou por índice que venha a substituí-lo em caso de
sua extinção, relacionadas com a: (i) aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis
ou investimentos detidos pela Companhia; e (ii) contratação de empréstimos ou financiamentos pela Companhia, na condição de mutuante ou mutuária;

(ix)

aprovar a participação da Companhia no capital de outras sociedades assim como a
disposição ou alienação dessa participação, no País ou no exterior;

(x)

autorizar a emissão de ações da Companhia nos limites do capital autorizado, previsto

no Artigo 9º deste Estatuto Social, fixando as condições de emissão, inclusive preço e
prazo de integralização, podendo, ainda, ser excluído ou reduzido o direito de preferência nas emissões de ações, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa ou por
subscrição pública, ou permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle,
nos termos estabelecidos em lei;
(xi)

deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição e debêntures conversíveis em ações,
observando-se os limites do Artigo 9º deste Estatuto Social;

(xii)

deliberar sobre a aquisição pela Companhia de ações de sua própria emissão, para manutenção em tesouraria e/ou posterior cancelamento ou alienação;

(xiii)

aprovar a contratação da instituição depositária prestadora de serviços de ações escriturais;

(xiv)

dispor, observadas as normas deste Estatuto Social e da legislação vigente, sobre a ordem de seus trabalhos e adotar ou baixar normas regimentais para seu funcionamento;

(xv)

decidir o teor do voto a ser proferido pela Companhia em assembleias gerais ordinárias
e/ou extraordinárias, reuniões prévias de acionistas ou quotistas, reuniões de sócios,
e/ou em qualquer outra reunião de sociedades das quais a Companhia venha a ser titular
de participação societária;

(xvi)

manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de
parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital
da oferta pública de aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo (i) a conveniência e oportunidade da oferta pública de aquisição de ações quanto ao interesse da
Companhia e do conjunto dos acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais
impactos à liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) as repercussões da
oferta pública de aquisição de ações sobre os interesses da Companhia; (iii) os planos
estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; (iv) alternativas à aceitação da oferta pública de aquisição de ações disponíveis no mercado; (iv) outros pontos
que o Conselho de Administração considerar pertinentes, bem como as informações
exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM. O parecer do conselho de administração deve abranger a opinião fundamentada favorável ou contrária à aceitação
da oferta pública, alertando que é de responsabilidade de cada acionista a decisão final
sobre tal oferta;

(xvii) aprovar e reformar o código de ética e conduta da Companhia e as políticas corporativas
relacionadas a (i) divulgação de informações e negociação de valores mobiliários; (ii)
remuneração; (iii) indicação de membros do Conselho de Administração, seus Comitês

de Assessoramento e Diretoria Estatutária; (iv) gerenciamento de riscos; e (v) transações com partes relacionadas;
(xviii) aprovar o regimento interno da Diretoria e de todos os Comitês;
(xix)

designar os membros do Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas, do Comitê de Finanças e Alocação de Capital, do Comitê de Pessoas, Cultura e Organização e do Comitê de Riscos e Compliance e dos demais Comitês que vierem a ser instituídos pelo
Conselho de Administração;

(xx)

decidir sobre qualquer assunto que não se compreenda na competência privativa da Assembleia Geral ou da Diretoria, conforme previsto em Lei ou neste Estatuto Social.
III - Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas

ARTIGO 29: O Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas, órgão de assessoramento vinculado ao Conselho de Administração, será composto por, no mínimo, 3 (três) membros independentes, eleitos pelo Conselho de Administração, sendo que ao menos 1 (um) deve ser Conselheiro Independente, e ao menos 1 (um) deve ter reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária nos termos da regulamentação editada pela CVM.
Parágrafo Primeiro: O mesmo membro do Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas poderá
acumular ambas as características referidas no caput.
Parágrafo Segundo: As atividades do coordenador do Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas serão definidas em seu regimento interno, a ser aprovado pelo Conselho de Administração.
Parágrafo Terceiro: É vedada a participação, como membros do Comitê de Auditoria e Partes
Relacionadas de Diretores da Companhia, de suas controladas, de seu acionista controlador, de
coligadas ou sociedades sob controle comum.
ARTIGO 30: O Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas é órgão de assessoramento vinculado ao Conselho de Administração, com autonomia operacional e orçamento próprio aprovado
pelo Conselho de Administração, destinado a cobrir despesas com seu funcionamento. Compete ao Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas, entre outras matérias:
(i)

opinar sobre a contratação e destituição dos serviços de auditoria independente;

(ii)

avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras;

(iii)

acompanhar as atividades da auditoria interna e da área de controles internos da Companhia;

(iv)

avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia;

(v)

avaliar, monitorar e recomendar à Administração a correção ou aprimoramento das políticas internas da Companhia, incluindo a política de transações entre partes relacionadas;

(vi)

possuir meios para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento
de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e
códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção
do prestador e da confidencialidade da informação;

(vii)

acompanhar alterações nas práticas e procedimentos contábeis.

Parágrafo Único: A Companhia deve divulgar, anualmente, relatório resumido do Comitê de
Auditoria e Partes Relacionadas contemplando as reuniões realizadas e os principais assuntos
discutidos, e destacando as recomendações feitas pelo comitê ao Conselho de Administração.
IV - Comitê de Finanças e Alocação de Capital
ARTIGO 31: O Comitê de Finanças e Alocação de Capital, órgão de assessoramento vinculado ao Conselho de Administração, será composto por, no mínimo, 3 (três) membros, sendo
ao menos 1 (um) independente, Conselheiros ou não, eleitos pelo Conselho de Administração.
Parágrafo Único: As atividades do coordenador do Comitê de Finanças e Alocação de Capital
serão definidas em seu regimento interno, a ser aprovado pelo Conselho de Administração.
ARTIGO 32: Compete ao Comitê de Finanças e Alocação de Capital, entre outras matérias:
(i)

supervisionar a área financeira da Companhia;

(ii)

acompanhar a implantação de sistema de controle, que estabeleça condições de segurança para o modelo de gestão adotado pela Companhia;

(iii)

acompanhar estrutura de capital e efetuar sugestões de modificações;

(iv)

analisar propostas de investimento, desinvestimento e financiamento;

(v)

acompanhar os trabalhos das áreas correlatas na Companhia e recomendar procedimentos que promovam melhorias na geração de indicadores;

(vi)

auxiliar o Conselho de Administração e a Diretoria da Companhia na análise dos potenciais reflexos da conjuntura econômica na posição financeira da Companhia, bem
como na discussão de cenários e tendências, na avaliação de oportunidades e riscos e
na definição de estratégias a serem adotadas pela Companhia no âmbito de sua política
e planejamento financeiro;

(vii)

referendar, acompanhar a implantação e o cumprimento das políticas de endividamento,
definição de covenants contratuais, concessão de garantias, definição de caixa mínimo,
política de aplicações financeiras e investimentos, política de contratação de seguros;

(viii) analisar a matriz de riscos financeiros, medidas de proteção e limites de comprometimento;
(ix)

analisar o conteúdo de materiais de divulgação de resultados;

(x)

analisar os orçamentos anuais e plurianuais da Companhia.
V - Comitê de Pessoas, Cultura e Organização

ARTIGO 33: O Comitê de Pessoas, Cultura e Organização, órgão de assessoramento vinculado ao Conselho de Administração, será composto por, no mínimo, 3 (três) membros, sendo
ao menos 1 (um) independente, Conselheiros ou não, eleitos pelo Conselho de Administração.
Parágrafo Único: As atividades do coordenador do Comitê de Pessoas, Cultura e Organização
serão definidas em seu regimento interno, a ser aprovado pelo Conselho de Administração.
ARTIGO 34: Compete ao Comitê de Pessoas, Cultura e Organização, entre outras matérias:
(i)

orientar o planejamento estratégico de gestão de pessoas, considerando os objetivos de
negócios e os requisitos de transformação cultural e digital, necessários para manter a
competitividade da Companhia;

(ii)

elaborar e aprimorar as políticas e processos de recursos humanos e de gestão de pessoas;

(iii)

recomendar políticas de cargos e critérios gerais de remuneração, bem como as políticas
de benefícios dos administradores da Companhia e das sociedades controladas;

(iv)

propor e revisar as políticas de remuneração de curto e de longo prazos, fixa e variável,
para todos os níveis da estrutura organizacional da Companhia e das sociedades controladas, incluindo planos de incentivos e sua aplicabilidade nos processos de recrutamento, desenvolvimento, promoção e retenção;

(v)

propor critérios para a avaliação do desempenho dos Diretores da Companhia, submetendo-os à aprovação do Conselho de Administração, bem como contribuir com o processo de avaliação, com base nas metas e objetivos estabelecidos;

(vi)

propor sistemas de avaliação de desempenho e programas de treinamento e desenvolvimento do quadro funcional das áreas de negócios e de apoio;

(vii)

propor e acompanhar plano de sucessão para os cargos de Diretores e outras posições
estratégicas da estrutura da Companhia;

(viii)

analisar e recomendar ao Conselho de Administração alterações na estrutura e modelo
organizacional adotado pela Companhia;

(ix)

avaliar a eficácia do processo de retenção de talentos e sua aderência com a cultura,
valores e objetivos de negócios da Companhia;

(x)

examinar as novas políticas e acompanhar e revisar as políticas em vigor relacionadas
aos temas de pessoas, cultura e organização;

(xi)

monitorar os temas relacionados ao engajamento de pessoas, incluindo mobilidade e
flexibilidade;

(xii)

recomendar ações que promovam e disseminem os valores e a cultura organizacional,
alinhando-os aos propósitos orientadores da Companhia.

VI - Comitê de Riscos e Compliance
ARTIGO 35: O Comitê de Riscos e Compliance, órgão de assessoramento vinculado ao Conselho de Administração, será composto por, no mínimo, 3 (três) membros, sendo ao menos 1
(um), independente, Conselheiros ou não, eleitos pelo Conselho de Administração.
Parágrafo Único: As atividades do coordenador do Comitê de Comitê de Riscos e Compliance
serão definidas em seu regimento interno, a ser aprovado pelo Conselho de Administração.
ARTIGO 36: Compete ao Comitê de Riscos e Compliance, entre outras matérias:
(i)

propor ao Conselho de Administração a definição da matriz de riscos e limites de comprometimento, assim como medidas de proteção de riscos financeiros, mercadológicos
e operacionais;

(ii)

acompanhar o mapeamento realizado pela gestão da Companhia, de todos os tipos de
riscos relevantes, classificando-os segundo seus graus de impacto, sua probabilidade de
ocorrência, sua origem e sua sensibilidade a ações preventivas ou mitigantes;

(iii)

recomendar ações para disseminar internamente a cultura de sensibilidade a riscos;

(iv)

acompanhar ações preventivas e mitigantes, em sintonia com pareceres de auditoria e
áreas de controles internos;

(v)

revisar o sistema de controles internos e propor melhorias ou correções necessárias;

(vi)

avaliar os resultados das atividades de compliance e assegurar sua efetividade;

(vii)

recomendar procedimentos diante de constatação de erros e quaisquer outras inadequações;

(viii) promover a cultura de integridade na Companhia, com base em valores éticos e no código de conduta, disponibilizando regras claras e práticas;
(ix)

capacitar gestores e equipes da Companhia para que conduzam os negócios sempre de
maneira ética, garantindo que a cultura de compliance seja a base da estratégica, metas
e objetivos da Companhia;

(x)

fiscalizar, exigir e garantir o cumprimento das legislações, do código de ética e conduta
e demais políticas da Companhia, assim como acompanhar e monitorar o canal de denúncias.

VII - Diretoria
ARTIGO 37: A Diretoria será composta por até 6 (seis) Diretores, sendo 1 (um) Diretor Presidente e 5 (cinco) Diretores Sem Designação Específica, sendo que um destes cumulará a
função de Diretor de Relações com Investidores, todos acionistas ou não, residentes do País,
eleitos pelo Conselho de Administração e por ele destituíveis a qualquer tempo, com mandato
de 3 anos, permitida a reeleição.
Parágrafo Primeiro: Os Diretores poderão cumular cargos, conforme deliberação do Conselho de Administração.
Parágrafo Segundo: O exercício do cargo de Diretor cessa pela destituição, a qualquer tempo,
do titular, ou pelo término do mandato, se não houver recondução. A renúncia torna-se eficaz,
em relação à Companhia, desde o momento em que esta conhecer da comunicação escrita do
renunciante, produzindo efeitos perante terceiros de boa-fé após o seu arquivamento no Registro Público de Empresas Mercantis e publicação.
Parágrafo Terceiro: A substituição dos Diretores, no caso de ausência ou impedimento tem-

porário, ou ainda por renúncia, morte ou incapacidade, será deliberada em Reunião do Conselho de Administração, podendo o Presidente do Conselho de Administração eleger interinamente um substituto.
Parágrafo Quarto: Compete:
(a)

ao Diretor Presidente, incluindo-se, mas não limitadas às seguintes atribuições: (i) determinar e promover a execução e implementação das políticas, estratégias, orçamentos,
projetos de investimentos e demais condições do plano de negócios da Companhia, bem
como estabelecer o modelo de gestão da Companhia e supervisionar sua execução pelos
demais Diretores, coordenando suas atividades; (ii) organizar, dirigir e controlar a gestão
global das unidades da Companhia, exercendo acompanhamento e análise da performance individual de cada shopping center, de forma a garantir os objetivos da Companhia; (iii) representar e promover a Companhia perante a comunidade da localidade de
cada shopping center; (iv) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; (v) exercer as
demais atribuições que lhe foram conferidas por este Estatuto Social, pelo Conselho de
Administração; (vi) manter permanente coordenação da atuação dos demais Diretores,
traçando as diretrizes empresariais, jurídicas, políticas, corporativas e institucionais no
desenvolvimento das atividades da Companhia;

(b)

ao Diretor Sem Designação Específica que desempenhará as atribuições de Relações com Investidores, incluindo-se, mas não limitadas às seguintes atribuições: (i) divulgar e comunicar à CVM, e, se for o caso, à B3, qualquer ato ou fato relevante ocorrido
ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação, além de outras atribuições definidas pelo Conselho de Administração; (ii) prestar informações aos investidores, e (iii) manter atualizado o registro da
Companhia, tudo em conformidade com a regulamentação aplicável da CVM;

(c)

aos Diretores Sem Designação Específica: desempenharão as funções e atribuições que
lhes forem conferidas pelo Conselho de Administração ou pelo Diretor Presidente, na
consecução do objeto social da Companhia;

ARTIGO 38: Compete à Diretoria exercer as atribuições que a lei, a Assembleia Geral, o
Conselho de Administração e este Estatuto Social lhe conferirem para a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia, incumbindo-lhe a administração e gestão dos
negócios e atividades da Companhia, observado o disposto nos demais artigos deste Estatuto
Social, especialmente nos Artigos 19 e 28, inclusive:
(i)

zelar pela observância da Lei, deste Estatuto Social, das deliberações do Conselho de
Administração e da Assembleia Geral;

(ii)

elaborar e submeter ao Conselho de Administração o relatório da Diretoria e as demonstrações financeiras de cada exercício, acompanhados do relatório dos auditores
independentes, bem como a proposta de aplicação dos lucros apurados no exercício
anterior;

(iii)

submeter proposta ao Conselho de Administração para abertura de filiais, agências, depósitos, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos da Companhia no país ou no
exterior;

(iv)

praticar os atos de sua competência, conforme estabelecido neste Estatuto Social;

(v)

manter os membros do Conselho de Administração informados sobre as atividades da
Companhia e o andamento de suas operações;

(vi)

representar a Companhia, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, respeitadas as
disposições previstas neste Estatuto Social, nos limites de suas atribuições;

(vii)

assinar contratos, contrair empréstimos e financiamentos, alienar, adquirir, hipotecar,
ou, de qualquer modo, onerar bens da sociedade, móveis, imóveis e outros direitos,
respeitadas as disposições previstas neste Estatuto Social, respeitadas as restrições previstas no item (viii) do Artigo 28 deste Estatuto Social;

(viii)

aceitar, sacar, endossar e avalizar documentos cambiais, duplicatas, cheques, notas promissórias e quaisquer outros títulos de créditos que impliquem responsabilidade para a
sociedade, respeitadas as disposições previstas neste Estatuto Social, notadamente as
restrições previstas no item (viii) do Artigo 28 deste Estatuto Social; e

(ix)

abrir, movimentar e encerrar contas bancárias.

ARTIGO 39: A representação da Companhia, em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, em
quaisquer atos ou negócios jurídicos, ou perante quaisquer repartições públicas ou autoridades
federais, estaduais ou municipais, nos atos de aquisição, alienação ou oneração de bens e direitos da sociedade, bem como nos atos e operações de gestão ordinária dos negócios sociais, tais
como a assinatura de escrituras de qualquer natureza, letras de câmbio, cheques, ordens de
pagamento, contratos e, em geral, quaisquer outros documentos ou atos que importem responsabilidade ou obrigação para a Companhia ou que a exonerem de obrigações para com terceiros,
e ainda, o aceite, o endosso e a avalização de documentos cambiais, duplicatas ou outros títulos
de crédito, serão obrigatoriamente praticados (i) por 2 (dois) Diretores em conjunto; (ii) por 1
(um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador com poderes específicos, nomeado na forma
prevista no Parágrafo Primeiro abaixo; ou (iii) por 2 (dois) procuradores com poderes específicos, nomeados na forma prevista no Parágrafo Primeiro abaixo.

Parágrafo Primeiro: As procurações em nome da Companhia serão outorgadas (i) pelo Diretor Presidente, ou (ii) por 2 (dois) Diretores em conjunto. Caso o instrumento de mandato não
mencione o prazo de vigência, reputar-se-á outorgado por prazo indeterminado, no caso de
procuração outorgada para fins judiciais ou para representação em processos administrativos,
e pelo prazo de 2 (dois) anos, nos demais casos.
Parágrafo Segundo: Quando o mandato tiver por objeto a prática de atos que dependam de
prévia autorização do Conselho de Administração, a sua outorga ficará expressamente condicionada à obtenção dessa autorização, que deverá ser mencionada em seu texto.
Parágrafo Terceiro: São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à
Companhia, os atos de qualquer dos Diretores ou procuradores, tais como fianças, avais e endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, exceto se necessários à consecução
do objeto social.
Parágrafo Quarto: A Companhia poderá ser representada por apenas 1 (um) Diretor ou 1 (um)
procurador com poderes específicos na prática dos seguintes atos:
(a)

representação da Companhia em assembleias e reuniões de sócios de sociedades da qual
participe;

(b)

representação da Companhia em juízo; e

(c)

prática de atos de simples rotina administrativa, inclusive perante repartições públicas,
sociedades de economia mista, juntas comerciais, Justiça do Trabalho, INSS, FGTS e
seus bancos arrecadadores, e outras da mesma natureza.

Parágrafo Quinto: O Conselho de Administração poderá autorizar a prática de atos específicos
que vinculem a Companhia pela assinatura de apenas 1 (um) Diretor ou 1 (um) procurador
regularmente constituído, ou, ainda, estabelecer competência e alçada para a prática de atos por
um único representante.
CAPÍTULO VI - CONSELHO FISCAL
ARTIGO 40: O Conselho Fiscal, que não terá caráter permanente, somente será instalado na
forma da Lei 6.404/76 e terá as atribuições, competências, deveres e responsabilidades estabelecidos pela legislação societária em vigor.
Parágrafo Primeiro: O Conselho Fiscal será composto de 3 (três) membros efetivos e igual
número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, na forma da lei, sendo admitida a reeleição.
Parágrafo Segundo: No exercício em que o Conselho Fiscal for instalado, o Conselho Fiscal

elegerá, dentre seus membros, o Presidente do Conselho Fiscal, ao qual caberá, sem prejuízo
das atribuições individuais de cada conselheiro previstas em lei, representar o Conselho Fiscal
perante os demais órgãos da sociedade, organizar e coordenar as suas atividades.
Parágrafo Terceiro: A Assembleia Geral que eleger os membros do Conselho Fiscal lhes
atribuirá a remuneração respectiva.
Parágrafo Quarto: Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante
assinatura de termo de posse no livro próprio, dentro dos 30 (trinta) dias que se seguirem à sua
eleição, o qual deverá contemplar inclusive a sua sujeição à cláusula compromissória prevista
no Artigo 51 do Estatuto Social.
CAPÍTULO VII - DO EXERCÍCIO SOCIAL, LUCROS E SUA DISTRIBUIÇÃO
ARTIGO 41: O exercício social iniciar-se-á no dia 1˚ de janeiro e terminará no dia 31 de
dezembro de cada ano. Ao término de cada exercício social a Diretoria fará elaborar o Balanço
Patrimonial e as demais demonstrações financeiras previstas em lei.
ARTIGO 42: O Conselho de Administração apresentará à Assembleia Geral, juntamente com
as demonstrações financeiras, proposta de destinação do lucro líquido do exercício, com observância do disposto neste Estatuto Social e na lei.
Parágrafo Único: Do lucro líquido ajustado, 25% (vinte e cinco por cento) serão obrigatoriamentedistribuídos como dividendos, na forma do disposto no Artigo 43 abaixo.
ARTIGO 43: Após a dedução dos prejuízos acumulados, da provisão para pagamento do imposto de renda, e, se for o caso, da provisão para participação dos administradores no resultado
do exercício, o lucro líquido terá a seguinte destinação:
(a)

5% (cinco por cento) serão atribuídos para a constituição da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social;

(b)

uma parcela correspondente a, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, na forma do Artigo 202 da Lei nº 6.404/76, destinar-se-á para o pagamento de dividendo obrigatório a todos os acionistas, compensados os dividendos semestrais e intermediários que tenham sido declarados; e

(c)

por proposta dos órgãos da administração, até 75% (setenta e cinco por cento) para a
constituição da Reserva para Investimentos, com a finalidade indicada a seguir, que terá
como limite o valor correspondente a 100% (cem por cento) do capital social, observado que o saldo desta reserva, somado aos saldos das demais reservas de lucros, excetuadas as reservas de lucros a realizar e reservas para contingências, não poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do capital social, podendo, uma vez atingido

esse limite, a Assembleia Geral deliberar sobre a aplicação do excesso no aumento do
capital social ou na distribuição de dividendos; e
(d)

saldo remanescente terá a destinação que for deliberada pela Assembleia Geral.

Parágrafo Primeiro: A reserva legal poderá deixar de ser constituída no exercício em que seu
saldo, acrescido do montante das reservas de capital de que trata o §1º do Artigo 182 da Lei nº
6.404/76, exceder a 30% (trinta por cento) do capital social.
Parágrafo Segundo: A "Reserva de Investimentos" destinar-se-á: (a) à preservação da integridadedo patrimônio social; (b) à amortização de dívidas da Companhia; (c) ao reforço de
seu capital de giro; e (d) a investimentos em subsidiárias, a fim de que estas os destinem aos
fins mencionados nas letras "b" e "c" deste parágrafo.
ARTIGO 44: A Companhia poderá levantar balanços semestrais ou intermediários. O Conselho de Administração poderá deliberar a distribuição de dividendos à conta de lucro apurado
nesses balanços.
Parágrafo Primeiro: O Conselho de Administração poderá, ainda, declarar dividendos a débito da conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes, com base no último
balanço anual ou com base em balanços levantados em períodos menores.
Parágrafo Segundo: O Conselho de Administração poderá pagar ou creditar juros sobre o
capital próprio, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária que apreciar as demonstrações
financeiras relativas ao exercício social em que tais juros foram pagos ou creditados.
Parágrafo Terceiro: Os dividendos e os juros sobre o capital próprio previstos neste Artigo
deverão ser imputados ao dividendo obrigatório.
Parágrafo Quarto: Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3
(três) anos, contados da data em que tiverem sido postos à disposição do acionista, e reverterão
em favor da Companhia.
CAPÍTULO VIII - DA ALIENAÇÃO DO PODER DE CONTROLE E SAÍDA
DO NÍVEL 1
I - Alienação de Controle
ARTIGO 45: A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de uma
única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição
de que o adquirente do controle se obrigue a realizar oferta pública de aquisição de ações
(“OPA”) tendo por objeto as ações de emissão da Companhia de titularidade dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na legislação e na regulamentação em

vigor e neste Estatuto Social, de forma a lhes assegurar tratamento ao menos igualitário.
Parágrafo Primeiro: Para os fins deste Artigo, entende-se por controle e seus termos correlatos o poder efetivamente utilizado por acionista de dirigir as atividades sociais e orientar o
funcionamento dos órgãos da companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito,
independentemente da participação acionária detida.
Parágrafo Segundo: A OPA deve observar as condições e os prazos previstos na legislação e
na regulamentação em vigor.
Parágrafo Terceiro: Em caso de alienação indireta de controle, o adquirente deve divulgar o
valor atribuído à Companhia para os efeitos de definição do preço da OPA, bem como divulgar
a demonstração justificada desse valor.
Parágrafo Quarto: A OPA deverá assegurar (a) aos acionistas titulares de ações preferenciais
as mesmas condições e o preço por ação preferencial equivalente a 3 (três) vezes o preço pago
por ação ordinária ao acionista alienante, nos termos ao Artigo 7º, alínea (b) deste Estatuto
Social e (b) aos demais acionistas titulares de ações ordinárias as mesmas condições e o mesmo
preço por ação pago por ação ordinária ao acionista alienante.
II - Reorganização Societária
ARTIGO 46: Na hipótese de reorganização societária que envolva a transferência da base acionária da Companhia, as sociedades resultantes devem pleitear, em até 120 (cento e vinte) dias
da data da assembleia geral que deliberou a referida reorganização, o ingresso (a) no Nível 1
ou no Nível 2, desde que mantidas a adoção de práticas diferenciadas de governança corporativa contidas neste Estatuto Social, que são substancialmente similares àquelas exigidas pelo
Regulamento do Novo Mercado da B3; ou (b) no Novo Mercado.
Parágrafo Primeiro: Caso a reorganização envolva sociedades resultantes que não pretendam
pleitear o ingresso nos segmentos especiais de negociação de valores mobiliários da B3, tal
como disposto acima, a maioria dos titulares das ações em circulação da companhia presentes
na Assembleia Geral devem dar anuência a essa estrutura.
Parágrafo Segundo: A realização de reorganização societária em desacordo com o previsto
neste Artigo sujeitará o acionista controlador ou, na ausência deste, os acionistas que tenham
votado em favor da reorganização societária, à obrigação de realizar uma OPA nos termos
previstos na Seção III abaixo.
III - Saída Voluntária do Nível 1
ARTIGO 47: A saída voluntária do Nível 1, exceto nos casos de ingresso no Nível 2 ou no
Novo Mercado da B3, deverá ser precedida de OPA que observe os procedimentos previstos

na regulamentação editada pela CVM sobre ofertas públicas de aquisição de ações para cancelamento de registro de companhia aberta.
ARTIGO 48: A OPA mencionada no Artigo 47 deve observar os seguintes requisitos:
I - o preço ofertado deve ser justo, sendo possível, portanto, o pedido de nova avaliação da
Companhia, na forma estabelecida na legislação societária; e
II - acionistas titulares de mais de 1/3 (um terço) das ações em circulação, deverão aceitar a
OPA ou concordar expressamente com a saída do segmento sem efetuar a venda das ações.
Parágrafo Primeiro: Para os fins deste Artigo, consideram-se ações em circulação apenas as
ações cujos titulares concordem expressamente com a saída do Nível 1 ou se habilitem para o
leilão de OPA, na forma da regulamentação editada pela CVM aplicável às ofertas públicas de
aquisição de ações de companhia aberta para cancelamento de registro.
Parágrafo Segundo: Atingido o quórum previsto no caput:
I - os aceitantes da OPA não podem ser submetidos a rateio na alienação de sua participação,
observados os procedimentos de dispensa dos limites previstos na regulamentação editada pela
CVM aplicável a ofertas públicas de aquisição de ações; e
II - o ofertante ficará obrigado a adquirir as ações em circulação remanescentes, pelo prazo de
1 (um) mês, contado da data da realização do leilão, pelo preço final do leilão de OPA, atualizado até a data do efetivo pagamento, nos termos do edital da OPA e da legislação e da regulamentação em vigor, que deve ocorrer em, no máximo, 15 (quinze) dias contados da data do
exercício da faculdade pelo acionista.
ARTIGO 49: A saída voluntária do Nível 1 pode ocorrer independentemente da realização da
OPA mencionada no Art. 47 na hipótese de dispensa aprovada em Assembleia Geral.
Parágrafo Primeiro: A Assembleia Geral referida no caput deverá ser instalada em primeira
convocação com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do
total das ações em circulação.
Parágrafo Segundo: Caso o quórum do Parágrafo Primeiro não seja atingido, a Assembleia
Geral poderá ser instalada em segunda convocação, com a presença de qualquer número de
acionistas titulares de ações em circulação.
Parágrafo Terceiro: A deliberação sobre a dispensa de realização da OPA deve ocorrer pela
maioria dos votos dos acionistas titulares de ações em circulação presentes na Assembleia Geral.

ARTIGO 50: Na hipótese de ocorrer alienação de controle da Companhia nos 12 (doze) meses
subsequentes à sua saída do Nível 1, o alienante e o adquirente do controle, conjunta e solidariamente, devem oferecer aos acionistas que detinham ações de emissão da Companhia na data
da saída ou da liquidação da OPA para saída do Nível 1: (i) a aquisição de suas ações pelo
preço e nas condições obtidas pelo alienante, devidamente atualizado; (ii) ou o pagamento da
diferença, se houver, entre o preço da OPA aceita pelo antigo acionista, devidamente atualizado, e o preço obtido pelo acionista controlador na alienação de suas próprias ações.
Parágrafo Primeiro: Para efeito de aplicação das obrigações previstas no caput, devem ser
observadas as mesmas regras aplicáveis à alienação de controle previstas neste Estatuto Social.
Parágrafo Segundo: A Companhia e o acionista controlador ficam obrigados a averbar no
livro de registro de ações da companhia, em relação às ações de propriedade do acionista controlador, ônus que obrigue o adquirente do controle a cumprir as regras previstas neste Artigo
no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da alienação das ações.
CAPÍTULO IX - JUÍZO ARBITRAL
ARTIGO 51: A Companhia, seus acionistas, administradores, membros do Conselho Fiscal,
efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que
possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda de sua condição de emissor, acionistas,
administradores, e membros do conselho fiscal, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385/76, na Lei nº 6.404/76, no Estatuto Social da Companhia, nas normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM,
bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral,
além daquelas constantes do Regulamento do Nível 1 e dos demais regulamentos da B3 e do
Contrato de Participação no Nível 1 de Governança Corporativa.
ARTIGO 52: A posse dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, fica condicionada à assinatura de termo de posse, que deve contemplar sua sujeição à
cláusula compromissória referida no Artigo 51 acima.
CAPÍTULO X - LIQUIDAÇÃO
ARTIGO 53: A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou por deliberação da Assembleia Geral, que estabelecerá a forma da liquidação, elegerá o liquidante e, se for
o caso, instalará o Conselho Fiscal, para o período da liquidação, elegendo seus membros e
fixando-lhes as respectivas remunerações.
CAPÍTULO XI - EMISSÃO DE UNITS
ARTIGO 54: A Companhia poderá emitir certificados de depósito de valores mobiliários

("Programa de Unit"), doravante designados como “Units” ou individualmente como “Unit”.
Parágrafo Primeiro: Cada Unit representará 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais de emissão da Companhia.
Parágrafo Segundo: Somente ações livre de ônus e gravames poderão ser objeto de depósito
para a emissão de Units.
ARTIGO 55: As Units terão a forma escritural e, exceto na hipótese de cancelamento das
Units, a propriedade das ações representadas pelas Units somente será transferida mediante
transferência das Units.
Parágrafo Primeiro: O titular das Units terá o direito de, a qualquer tempo, solicitar à instituição financeira depositária o cancelamento das Units e a entrega das respectivas ações depositadas, observadas as regras a serem fixadas pelo Conselho de Administração de acordo com
o disposto neste Estatuto Social.
Parágrafo Segundo: O Conselho de Administração da Companhia poderá, a qualquer tempo,
suspender, por prazo determinado, a possibilidade de cancelamento de Units previstas no parágrafo primeiro deste Artigo 55, no caso de início de oferta pública de distribuição primária
e/ou secundária de Units, no mercado local e/ou internacional, sendo que neste caso o prazo de
suspensão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias.
Parágrafo Terceiro: As Units sujeitas a ônus, gravames ou embaraços não poderão ser canceladas.
ARTIGO 56: As Units conferirão aos seus titulares os mesmos direitos e vantagens das ações
subjacentes.
Parágrafo Primeiro: O direito de participar das Assembleias Gerais da Companhia e nelas
exercer todas as prerrogativas conferidas às ações representadas pelas Units, mediante comprovação de sua titularidade, cabe exclusivamente ao titular das Units. O titular da Units poderá
ser representado nas Assembleias Gerais da Companhia por procurador constituído nos termos
do Artigo 126, § 1º da Lei das Sociedades por Ações.
Parágrafo Segundo: Na hipótese de desdobramento, grupamento, bonificação ou emissão de
novas ações mediante a capitalização de lucros ou reservas, serão observadas as seguintes regras com relação às Units:
a)

Caso ocorra aumento da quantidade de ações de emissão da Companhia, a instituição
financeira depositária registrará o depósito das novas ações e creditará novas Units na
conta dos respectivos titulares, de modo a refletir o novo número de ações detidas pelos
titulares das Units, guardada sempre a proporção de 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas)

ações preferenciais de emissão da Companhia para cada Unit, sendo que as ações que
não forem passíveis de constituir Units serão creditadas diretamente aos acionistas, sem
a emissão de Units.
b)

Caso ocorra redução da quantidade de ações de emissão da Companhia, a instituição
financeira depositária debitará as contas de depósito de Units dos titulares das ações
grupadas, efetuando o cancelamento automático de Units em número suficiente para
refletir o novo número de ações detidas pelos titulares das Units, guardada sempre a
proporção de 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais de emissão da Companhia para cada Unit, sendo que as ações remanescentes que não forem passíveis de
constituir Units serão entregues diretamente aos acionistas, sem a emissão de Units.

ARTIGO 57: No caso de exercício do direito de preferência para subscrição de ações de emissão da Companhia, se houver, a instituição financeira depositária criará novas Units no livro
de registro de Units escriturais e creditará tais Units aos respectivos titulares, de modo a refletir
a nova quantidade de ações preferenciais e ações ordinárias de emissão da Companhia depositadas na conta de depósito vinculada às Units, observada sempre a proporção de 1 (uma) ação
ordinária e 2 (duas) ações preferenciais de emissão da Companhia para cada Unit, sendo que
as ações que não forem passíveis de constituir Units serão creditadas diretamente aos acionistas, sem a emissão de Units. No caso de exercício do direito de preferência para a subscrição
de outros valores mobiliários de emissão da Companhia, não haverá o crédito automático de
Units.
ARTIGO 58: Os titulares de Units terão direito ao recebimento de ações decorrentes de cisão,
incorporação ou fusão envolvendo a Companhia. Em qualquer hipótese, as Units serão sempre
criadas ou canceladas, conforme o caso, no livro de registro de Units escriturais, em nome da
B3 como respectiva proprietária fiduciária, que as creditará nas contas de custódia dos respectivos titulares de Units. Nas hipóteses em que forem atribuídas ações aos titulares de Units e
tais ações não forem passíveis de constituir novas Units, estas ações também serão depositadas
na B3, na qualidade de proprietária fiduciária das Units, que as creditará nas contas de custódia
dos respectivos titulares.
CAPÍTULO XII - AVALIAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
ARTIGO 59: A Companhia deve estruturar e divulgar um processo de avaliação do Conselho
de Administração, de seus Comitês e da Diretoria.
Parágrafo Primeiro: O processo de avaliação deve ser divulgado no formulário de referência
da Companhia, incluindo informações sobre:
I - a abrangência da avaliação: individual, por órgão, ou ambas;

II - os procedimentos adotados para a realização da avaliação, incluindo a participação de outros órgãos da companhia ou de consultoria externa, se for o caso; e
III - a metodologia adotada, indicando, conforme aplicável, sua alteração em relação aos anos
anteriores.
Parágrafo Segundo: A avaliação deve ser realizada ao menos uma vez durante a vigência do
mandato da administração.
CAPÍTULO XIII - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
ARTIGO 60: A Companhia deve dispor de área de auditoria interna própria:
I - cujas atividades sejam reportadas ao Conselho de Administração diretamente ou por meio
do Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas;
II -que possua atribuições aprovadas pelo Conselho de Administração;
III - que tenha estrutura e orçamento considerados suficientes ao desempenho de suas funções,
conforme avaliação realizada pelo Conselho de Administração ou pelo Comitê de Auditoria e
Partes Relacionadas ao menos uma vez ao ano; e
IV - que seja responsável por aferir a qualidade e a efetividade dos processos de gerenciamento
de riscos, controle e governança da Companhia.
Parágrafo Único: Alternativamente à constituição de área própria de auditoria interna, na
forma deste Artigo, a Companhia poderá contratar auditor independente registrado na CVM,
responsável por essa função.
ARTIGO 61: A Companhia deve implantar funções de compliance, controles internos e riscos
corporativos, sendo vedada a acumulação com atividades operacionais.
Parágrafo Único: Para os fins deste Artigo, consideram-se atividades não operacionais, entre
outras, as desenvolvidas pelas áreas jurídica, de controladoria, de auditoria interna e de relações
com investidores.
CAPÍTULO XIV - INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E EVENTUAIS
ARTIGO 62: A Companhia deve elaborar e divulgar os regimentos e políticas do Conselho
de Administração, de seus Comitês de assessoramento e do Conselho Fiscal, quando houver.
Parágrafo Primeiro: O regimento do Conselho de Administração da Companhia deve prever
que o órgão incluirá, na proposta da administração referente à Assembleia Geral para eleição

de administradores, sua manifestação contemplando:
I - a aderência de cada candidato ao cargo de membro do Conselho de Administração à política de indicação; e
II - as razões, à luz do disposto neste Estatuto e na declaração mencionada no Artigo 25, pelas
quais se verifica o enquadramento de cada candidato como Conselheiro Independente.
Parágrafo Segundo: Serão divulgadas todas as políticas da Companhia, incluindo, mas não se
limitado, a: (i) política de remuneração e indicação de membros do Conselho de Administração,
seus comitês de assessoramento e diretoria estatutária; (ii) política de gerenciamento de riscos;
(iii) política de transações com partes relacionadas e situações de conflito de interesses; e (iv)
política de divulgação e de negociação de valores mobiliários.
Parágrafo Terceiro: A Companhia deve divulgar, no formulário de referência, em forma de
tabela, por órgão, o valor da maior, da menor e o valor médio da remuneração anual, fixa e
variável, do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal, relativamente ao último exercício social.
ARTIGO 63: A Companhia deve divulgar, observado o disposto na regulamentação editada
pela CVM que dispõe sobre a divulgação e uso de informações sobre ato ou fato relevante
relativo às companhias abertas, a renúncia ou a destituição de membros do conselho de administração e diretores estatutários até o dia útil seguinte em que a companhia for comunicada da
renúncia ou em que for aprovada a destituição.
ARTIGO 64: A Companhia deve divulgar, em inglês, simultaneamente à respectiva divulgação em português:
I - fatos relevantes;
II - informações sobre proventos, por meio de avisos aos acionistas ou comunicados ao mercado; e
III - comunicação de seus resultados (press release de resultados).
Parágrafo Único: Caso a divulgação de fato relevante decorra de informação que escape ao
controle da Companhia ou caso ocorra oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de sua emissão, a divulgação em inglês poderá ocorrer até o dia
útil seguinte à divulgação em português.
ARTIGO 65: A Companhia deve realizar, em até 5 (cinco) dias úteis após a divulgação de
resultados trimestrais ou das demonstrações financeiras, apresentação pública sobre as informações divulgadas.

Parágrafo Único: A apresentação pública deve ser realizada presencialmente ou por meio de
teleconferência, videoconferência ou qualquer outro meio que permita a participação a distância dos interessados.
ARTIGO 66: A Companhia deve divulgar, até o dia 10 de dezembro de cada ano, calendário
anual referente ao ano civil seguinte contendo, no mínimo, as datas dos eventos listados abaixo:
I - divulgação das demonstrações financeiras anuais completas e das demonstrações financeiras
padronizadas (DFP);
II - divulgação das informações trimestrais (ITR);
III - realização da assembleia geral ordinária (AGO); e
IV - divulgação do formulário de referência.
Parágrafo Único: Caso a Companhia pretenda alterar a data dos eventos destacados no caput,
a Companhia deve atualizar o calendário anual previamente à realização dos referidos eventos,
respeitado o Regulamento Nível 1.
ARTIGO 67: A Companhia, com base em informações prestadas pelo acionista controlador,
deve comunicar mensalmente à B3, no prazo de até 10 (dez) dias após o término de cada mês,
de forma individual e consolidada, a titularidade direta ou indireta, detida pelo acionista controlador e pessoas a ele vinculadas, de valores mobiliários de sua emissão. A comunicação
deverá abranger também as posições em derivativos ou em quaisquer outros valores mobiliários referenciados nos valores mobiliários de emissão da companhia, incluindo derivativos objeto de liquidação financeira.
Parágrafo Primeiro: A comunicação deve abranger:
I – a quantidade e o tipo dos valores mobiliários;
II - as negociações efetuadas no período, se houver, e o respectivo preço, quando aplicável; e
III - o saldo da posição detida antes e depois da negociação.
CAPÍTULO XV - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
ARTIGO 68: Observada a proporção legal entre ações com direito e sem direito de voto, as
ações ordinárias de emissão da Companhia são conversíveis em ações preferenciais exclusivamente para fins de formação de Units, na proporção de 1 (uma) ação preferencial por cada 3
(três) ações ordinárias convertidas.

Parágrafo Primeiro: O primeiro período de conversão se iniciará em 4 de outubro de 2021 e
se encerrará em 3 de novembro de 2021.
Parágrafo Terceiro: Após o encerramento do primeiro período de conversão, o Conselho de
Administração determinará, a seu critério, novos períodos de conversão com prazo de duração
não inferior a 30 (trinta) dias consecutivos.
Parágrafo Quarto: Competirá ao Conselho de Administração da Companhia estabelecer os
termos, prazos e condições para o exercício dos direitos de conversão previstos neste Artigo,
podendo praticar todos os atos necessários à sua implementação.
*****

Anexo IV – Informações Sobre a Operação
(Conforme Artigo 20-A da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009)

Anexo IV – Informações sobre a Incorporação de Ações
(Conforme Anexo 20-A da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009)

Em cumprimento ao disposto no artigo 20-A da Instrução CVM nº 481, de 17 de
dezembro de 2009, Jereissati Participações S.A. (“Jereissati”) e Iguatemi
Empresa de Shopping Centers S.A. (“IESC” e, em conjunto com a Jereissati, as
“Companhias”) disponibilizam as seguintes informações para a realização das
respectivas Assembleias Gerais Extraordinárias convocadas para o dia 1o de
outubro de 2021:
1. Protocolo e justificação da operação, nos termos dos arts. 224 e 225 da
Lei nº 6.404, de 1976.
O “Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de Emissão da Iguatemi
Empresa de Shopping Centers S.A. pela Jereissati Participações S.A.”, firmado
em 31 de agosto de 2021 (“Protocolo e Justificação”) pelos administradores de
Jereissati e de IESC, com vistas a estabelecer as bases gerais da incorporação
de ações da IESC pela Jereissati, nos termos do art. 252 e do art. 264 da Lei nº
6.404/76, pela qual todas as ações de emissão da IESC que atualmente não são
detidas pela Jereissati serão incorporadas pela Jereissati, tornando a IESC uma
subsidiária integral da Jereissati (“Operação”), constitui Anexo à Proposta da
Administração (Anexo III).
2. Demais acordos, contratos e pré-contratos regulando o exercício do
direito de voto ou a transferência de ações de emissão das sociedades
subsistentes ou resultantes da operação, arquivados na sede da
companhia ou dos quais o controlador da companhia seja parte.
Não há acordos, contratos ou pré-contratos para regular o exercício do direito de
voto ou transferência de ações no âmbito da Operação que estejam arquivados
na sede das Companhias ou dos quais o acionista controlador das Companhias
seja parte.
3. Descrição da operação, incluindo:
(a) Termos e condições:
A Operação consistirá na incorporação de ações da IESC pela Jereissati, nos
termos do art. 252 da Lei nº 6.404/76, pela qual todas ações de emissão da IESC

que atualmente não são detidas pela Jereissati serão incorporadas pela
Jereissati, tornando a IESC uma subsidiária integral da Jereissati. Com a
conclusão da Operação, a totalidade das ações de emissão da IESC passarão
a ser de titularidade da Jereissati, tornando a IESC uma subsidiária integral desta
última.
Os acionistas da IESC que tiverem suas ações incorporadas à Jereissati
receberão em substituição novas ações ordinárias e preferenciais de emissão da
Jereissati, na forma de certificados de depósito de ações (units), cada um
formado por 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais de emissão
da Jereissati.
A Operação permitirá a criação da Iguatemi S.A., que reunirá a totalidade das
bases acionárias da IESC e da Jereissati em uma única companhia aberta, que
terá suas ações negociadas no segmento de listagem Nível 1 da B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão (“B3”), com um free float estimado 45% superior ao atual free float
da IESC e capacidade adicional para realizar novos investimentos e aquisições
estratégicas, sendo certo, contudo, que o estatuto social da Iguatemi S.A.
garantirá aos seus acionistas direitos substancialmente similares àqueles
garantidos pelo Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3, exceção
feita apenas à possibilidade de emissão de ações preferenciais.
A aprovação da Operação não afetará o registro da Jereissati como companhia
aberta e as Units de sua emissão passarão a ser negociadas no Nível 1 de
governança da B3. A IESC terá o seu registro de companhia aberta convertido
de categoria “A” para categoria “B”, tendo em vista que, como resultado da
Operação, a IESC passará a ser uma subsidiária integral da Jereissati e manterá
as debêntures e certificados de recebíveis imobiliários por ela emitidos e em
circulação. A Iguatemi S.A. passará a ser a principal sociedade do grupo e os
seus órgãos de administração concentrarão as principais decisões que
orientarão os negócios e a gestão das Companhias.
Após a conclusão da Operação, o Conselho de Administração da Iguatemi S.A.
tomará as deliberações necessárias para substituir a atual diretoria executiva da
Jereissati pelos atuais integrantes da diretoria executiva da IESC, bem como
convocar Assembleia Geral da Iguatemi S.A. para deliberar sobre a eleição dos
atuais membros independentes do Conselho de Administração da IESC para o
Conselho de Administração da Iguatemi S.A.
Finalmente, a Iguatemi S.A. permanecerá contando com a estrutura de controle
do grupo Jereissati, que participa ativamente das suas principais decisões

estratégicas, podendo assim se beneficiar da experiência e know-how
comprovados no setor, com um histórico positivo de performance e resultados,
credibilidade e reputação no mercado, o que, no julgamento das Companhia,
alinha-se a seus interesses e aos interesses do conjunto de acionistas e outros
stakeholders da Iguatemi S.A.
(b) Obrigações de indenizar: (i) os administradores de qualquer das
companhias envolvidas; (ii) caso a operação não se concretize.
Não há obrigações de indenizar nos termos descritos.
(c) Tabela comparativa dos direitos, vantagens e restrições das ações das
sociedades envolvidas ou resultantes, antes e depois da operação.
Como resultado da Operação, os acionistas titulares de ações ordinárias da
IESC receberão ações ordinárias e ações preferenciais da “Iguatemi S.A.”, na
forma de units. As ações ordinárias de emissão da “Iguatemi S.A.” terão os
mesmos direitos a elas atribuídos na IESC e as ações preferenciais terão direito
a voto restrito em determinadas matérias previstas no Estatuto Social e direito a
dividendos ou outros proventos distribuídos em valores equivalentes a 3 (três)
vezes aqueles a que farão jus as ações ordinárias, além de outras vatangens
econômicas descritas no Estatuto Social da Iguatemi S.A. Os acionistas titulares
de ações ordinárias da Jereissati poderão converter ações ordinárias em ações
preferenciais da “Iguatemi S.A.”, na proporção de 3 (três) ações ordinárias para
1 (uma) ação preferencial.
Os direitos conferidos por tais ações estão descritos na tabela abaixo. Outros
direitos e vatangens que serão atribuídos às ações preferenciais da Iguatemi
S.A. estão descritos no Estatuto Social proposto à aprovação da Assembleia
Geral da Jereissati.

Direito a
dividendos:

Direito a voto:

IESC
Nova Iguatemi
Ações ordinárias
Ações ordinárias
Direito ao recebimento Direito ao recebimento
de
dividendos de
dividendos
obrigatórios
obrigatórios
correspondentes
a, correspondentes
a,
pelo menos, 25% do pelo menos, 25% do
lucro líquido ajustado lucro líquido ajustado
do exercício.
do exercício.
Pleno.
Pleno.

Nova Iguatemi
Ações preferenciais
Direito ao recebimento de
dividendos
e
quaisquer
outras distribuições de capital
pela
Companhia
em
montante equivalente a 3
(três) vezes o valor pago a
cada ação ordinária.
Direito de voto restrito a
determinadas matérias, na
forma prevista no Estatuto.

Descrição do voto Não aplicável.
restrito:

Conversibilidade

Não.

Condição da
Não aplicável.
conversibilidade e
efeitos sobre o
capital social

Não aplicável.

As ações preferenciais terão
direito de voto nas matérias
abaixo especificadas:
• operações societárias
propostas
pelos
órgãos
de
administração
que
envolvam
a
transformação,
incorporação, fusão ou
cisão da Companhia;
• aprovação
de
propostas
de
celebração
de
contratos
entre
a
Companhia
e
o
acionista controlador,
diretamente ou por
meio de terceiros,
assim como de outras
sociedades nas quais
o acionista controlador
tenha
interesse,
sempre que, por força
de disposição legal ou
estatutária, sejam de
competência
da
Assembleia Geral;
• avaliação de bens a
serem aportados em
aumentos de capital;
• escolha de instituição
ou
empresa
especializada
para
determinação do valor
econômico das ações
da Companhia nos
casos previstos no
Estatuto Social; e
• alteração
ou
revogação
de
disposições
estatutárias
que
possam alterar ou
reduzir qualquer direito
das
ações
preferenciais.
As ações ordinárias Não.
poderão
ser
convertidas em ações
preferenciais para a
formação de Units, na
forma prevista no
Estatuto Social.
Não aplicável.
Não aplicável.

Direito a
reembolso de
capital:
Descrição das
características do
reembolso de
capital:

Sim.

Sim.

Restrição a
circulação
Descrição da
restrição
Resgatável
Condições para
alteração dos
direitos
assegurados por
tais valores
mobiliários:
Outras
características
relevantes:

Não.

Não.

Prioridade no reembolso de
capital sobre as ações
ordinárias, em caso de
liquidação da Companhia, no
valor por ação preferencial
correspondente a 3 (três)
vezes o valor por ação
ordinária.
Direito ao recebimento, em
caso de liquidação da
Companhia,
após
o
reembolso prioritário do
capital e o reembolso do
capital das ações ordinárias,
de 3 (três) vezes o valor
atribuído a cada ação
ordinária na partilha dos
ativos remanescentes que
couberem aos acionistas.
Não.

Não aplicável.

Não aplicável.

Não aplicável.

Não.
Não aplicável.

Não.
Não aplicável.

Não.
Não aplicável.

Direito ao reembolso Direito ao reembolso
de capital previsto em de capital previsto em
lei.
lei,
observada
a
prioridade
dos
acionistas titulares de
ações preferenciais.

Sim.

Direito
de
serem Direito
de
serem Direito de serem incluídas em
incluídas em ofertas incluídas em ofertas oferta pública de aquisição de
públicas de alienação públicas de alienação ações por alienação de
de
controle,
nas de
controle,
nas controle da Companhia nas
condições previstas condições previstas mesmas condições, sendo
no artigo 254-A da Lei no artigo 254-A da Lei que cada ação preferencial
6.404/76, por preço 6.404/76, por preço fará jus ao preço por ação
equivalente a 100% equivalente a 100% equivalente a 3 (três) vezes o
daquele pago pelas daquele pago pelas valor pago por cada ação
ações com direito a ações com direito a ordinária
ao
acionista
voto integrantes do voto integrantes do controlador alienante
bloco de controle.
bloco de controle.

(d) Eventual necessidade de aprovação por debenturistas ou outros
credores.
As administrações das Companhias tomarão todas as providências necessárias
para que, no momento da efetivação da Operação, já se tenha obtido eventuais
autorizações, renúncias, consentimentos e aprovações de terceiros necessárias
para evitar-se o descumprimento e/ou vencimento antecipado de quaisquer

obrigações das Companhias, sendo certo que, no julgamento das Companhias,
não será necessária a aprovação da Operação por debenturistas.
(e) Elementos ativos e passivos que formarão cada parcela do patrimônio,
em caso de cisão.
Não aplicável.
(f) Intenção das companhias resultantes de obter registro de emissor de
valores mobiliários.
A aprovação da Operação não afetará o registro da Jereissati como companhia
aberta e as Units de sua emissão passarão a ser negociadas no Nível 1 de
governança da B3. A IESC terá o seu registro de companhia aberta convertido
de categoria “A” para categoria “B”, tendo em vista que, como resultado da
Operação, a IESC passará a ser uma subsidiária integral da Jereissati e manterá
as debêntures e certificados de recebíveis imobiliários por ela emitidos e em
circulação.
Com a implementação da Operação, será promovida a adesão da Jereissati ao
segmento de listagem Nível 1 da B3, sendo certo, contudo, que o Estatuto Social
da Jereissati garantirá aos seus acionistas, inclusive os atuais acionistas da
IESC, direitos substancialmente similares àqueles garantidos pelo Regulamento
de Listagem do Novo Mercado da B3, exceção feita apenas à possibilidade de
emissão de ações preferenciais.
4. Planos para condução dos negócios sociais, notadamente no que se
refere a eventos societários específicos que se pretenda promover.
Com a conclusão da Operação, a Iguatemi S.A. continuará exercendo o seu
objeto social, diretamente e também através da IESC, que passará a ser sua
subsidiária integral, e também dará continuidade ao seu plano de crescimento,
almejando e objetivando aumento de participações societárias e aquisições
relevantes para o negócio. Não há, nesta data, decisão da administração com
relação a eventos societários específicos que se pretenda promover após a
incorporação de ações da IESC.

5. Análise dos seguintes aspectos da operação:
(a) Descrição dos principais benefícios esperados, incluindo: (i) Sinergias,
(ii) Benefícios fiscais; e (iii) Vantagens estratégicas.
A unificação das bases acionárias das Companhias permitirá o aumento da sua
capacidade de investimento e crescimento, sem o aumento do endividamento,
colocando as Companhias em uma posição mais favorável para participar das
oportunidades futuras de consolidação, combinações de negócios e aquisição
de ativos estratégicos, aumentando a sua relevância no mercado imobiliário
brasileiro.
As administrações das Companhias confiam que todas essas vantagens e
benefícios se reverterão em favor do conjunto dos seus acionistas, que, caso a
Operação seja implementada, passarão a ser todos acionistas da Jereissati, que
irá deter, direta e indiretamente, a totalidade dos ativos imobiliários e
operacionais da IESC.
As administrações das Companhias acreditam que essa nova estrutura, com
base acionária concentrada na Jereissati, também acarretará na redução
significativa das atuais despesas gerais e administrativas, em função da redução
da duplicidade de órgãos deliberativos, além de proporcionar a realização de
créditos e outros benefícios fiscais.
Além disso, as administrações das Companhias confiam que a implementação
de mecanismos de governança e controle reforçarão a gestão e controles
internos dos órgãos da administração e o alinhamento total de interesses entre
todos os acionistas da Jereissati, conforme detalhado no fato relevante conjunto
divulgado em 7 de junho de 2021.
(b) Custos.
Estima-se que os custos de realização da Operação para as Companhias, em
conjunto, sejam da ordem de R$ 25.000.000,00, incluídas as despesas com
publicações, auditores, avaliadores, advogados e demais profissionais
contratados para assessoria.
(c) Fatores de risco.
As administrações das Companhias não vislumbram riscos significativos
decorrentes da Operação. A Iguatemi S.A. permanecerá contando com a

estrutura de controle do grupo Jereissati, que participa ativamente das suas
principais decisões estratégicas, podendo assim se beneficiar da experiência e
know-how comprovados no setor, com um histórico positivo de performance e
resultados, credibilidade e reputação no mercado, o que, no julgamento das
Companhias, alinha-se a seus interesses e aos interesses do conjunto de
acionistas e outros stakeholders da Iguatemi S.A.
Não obstante, existe, ainda, o risco natural de variação de preço das ações e
das Units da Jereissati após a consumação da Operação, o qual é inerente ao
mercado de capitais e incorrido por todos os acionistas.
(d) Caso se trate de transação com parte relacionada, eventuais
alternativas que poderiam ter sido utilizadas para atingir os mesmos
objetivos, indicando as razões pelas quais essas alternativas foram
descartadas.
O modelo escolhido, que consiste na incorporação de ações da IESC pela
Jereissati, permite a combinação das bases acionárias das Companhias em uma
única companhia, permitindo o aumento da liquidez das suas ações, que
passarão a ser negociadas na forma de Units. As administrações das
Companhias confiam que essa nova estrutura permitirá a redução significativa
das atuais despesas gerais e administrativas, em função da redução da
duplicidade de órgãos deliberativos.
A estrutura proposta de unificação das bases acionárias das Companhias, sem
alteração na sua estrutura final de controle, beneficia os acionistas de ambas as
Companhias, que passam a ser ou permanecem, conforme o caso, acionistas
diretos da companhia com as bases acionárias combinadas.
(e) Relação de substituição.
Propõe-se que, como resultado da Operação, cada 1 (uma) ação ordinária de
emissão da IESC confira ao seu titular o direito de receber 0,15964 ação
ordinária e 0,31929 ação preferencial de emissão da Jereissati, na forma de
Units compostas por 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais
(“Relação de Substituição”).
Dessa forma, para cada 1 (uma) ação ordinária de emissão da IESC, os
acionistas não controladores da IESC receberão 0,15964 Units de emissão da
Jereissati. Caso a Operação seja aprovada, serão emitidas em favor dos
acionistas não controladores da IESC, no total, 13.855.307 ações ordinárias e

27.710.614 ações preferenciais de emissão da Jereissati, que lastrearão
13.855.307 Units.
(f) Nas operações envolvendo sociedades controladoras, controladas ou
sociedades sob controle comum:
(i) Relação de substituição de ações calculada de acordo com o art. 264 da
Lei nº 6.404, de 1976;
Em observância ao disposto no artigo 264 da Lei nº 6.404/76 e no artigo 8º da
Instrução CVM nº 565, a administração da Jereissati contratou a Meden
Consultoria Empresarial Ltda. (“Meden”) para calcular a relação de substituição
das ações dos acionistas da IESC por ações da Jereissati, com base no valor do
patrimônio líquido de ambas as Companhias a preços de mercado, avaliados os
dois patrimônios segundo os mesmos critérios e na data-base de 30 de junho de
2021 (“Data-Base”). O cálculo preparado pela Meden é objeto do laudo de
avaliação que constitui o Anexo II ao Protocolo e Justificação (Anexo III a essa
Proposta da Administração), e foi preparado para os fins do artigo 264 da Lei nº
6.404/76.
Segundo o laudo de avaliação apresentado pela Meden, o valor patrimonial, a
preços de mercado, na Data-Base, (i) da IESC é de R$(mil) 6.673.747 ; e (ii) da
Jereissati é de R$(mil) 3.449.752. Desse modo, a aplicação da relação de
substituição teórica baseada em tal critério resultaria na emissão de 0,9653
ações de emissão da Jereissati para cada ação ordinária da IESC, relação essa
menos vantajosa para os acionistas da IESC do que aquela negociada e
efetivamente proposta pelas administrações das Companhias.
(ii) Descrição detalhada do processo de negociação da relação de
substituição e demais termos e condições da operação;
A despeito das administrações das Companhias terem decidido,
voluntariamente, submeter a aprovação da Operação à maioria dos acionistas
não controladores votantes nas assembleias gerais das Companhias, o
Conselho de Administração da IESC, adicionalmente, conforme recomendação
contida no Parecer de Orientação CVM n° 35, de 01 de setembro de 2008
(“Parecer CVM 35”), aprovou a constituição, em caráter transitório, de um comitê
estatutário especial independente, formado por 3 (três) membros não
administradores, todos independentes e com notória capacidade técnica, com a
atribuição de negociar a relação de substituição aplicável à Operação e submeter

suas recomendações ao Conselho de Administração da IESC (“Comitê
Independente da IESC”).
Conforme recomendação do Parecer CVM 35, os acionistas da IESC aprovaram,
em Assembleia Geral realizada em 08 de julho de 2021, a inclusão de disposição
transitória no Estatuto Social para regulamentar os termos e condições de
funcionamento do Comitê Independente da IESC. Em reunião realizada na
mesma data, o Conselho de Administração aprovou a eleição dos membros do
Comitê Especial Independente.
O Comitê Independente da IESC, depois de instalado, recebeu diretamente das
Companhias as informações requeridas para apoiar o Comitê Independente da
IESC na negociação da Operação.
Após a avaliação da Operação e das negociações negociações entre o Comitê
Independente da IESC e a administração da Jereissati, o Comitê Independente
da IESC apresentou ao Conselho de Administração da IESC a sua
recomendação da relação de substituição das ações referida abaixo, a qual
assegura aos acionistas não controladores da IESC um prêmio de 16,4% sobre
a média ponderada do valor de mercado das suas ações nos 30 (trinta) pregões
anteriores a 8 de junho de 2021, tendo sido esta relação de substituição
aprovada por unanimidade pelos membros dos Conselhos de Administração da
IESC e da Jereissati.
Dessa forma, para cada ação ordinária de emissão da IESC, os acionistas não
controladores da IESC receberão 0,15964 Units de emissão da Jereissati. Caso
a Operação seja aprovada, serão emitidas em favor dos acionistas não
controladores da IESC, no total, 13.855.307 ações ordinárias e 27.710.614
ações preferenciais de emissão da Jereissati, que lastrearão 13.855.307 Units.
Os Conselhos de Administração das Companhias entendem que a relação de
substituição negociada pelo Comitê Independente da IESC com a administração
da Jereissati e por eles recomendada é justa e desinteressada.
A Relação de Substituição levou em consideração que não ocorrerá, até a
aprovação nas respectivas Assembleias Gerais Extraordinárias, qualquer
declaração, pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio ou instituição
de programas de incentivo ou de ações destinadas aos seus executivos (stock
options) por parte da IESC ou da Jereissati.

A Relação de Substituição será submetida à aprovação dos acionistas das
Companhias, em suas respectivas Assembleias Gerais Extraordinárias,
convocadas para deliberar sobre a Operação, sendo certo que a aprovação da
Operação estará sujeita ao voto favorável da maioria dos acionistas não
controladores votantes nas Assembleias Gerais.
As eventuais frações de ações da Jereissati decorrentes da Operação serão
agrupadas em números inteiros para, em seguida, serem alienadas em leilão na
B3, após a consumação da Operação, nos termos de aviso aos acionistas a ser
oportunamente divulgado. Os valores auferidos em tal venda serão
disponibilizados líquidos de taxas aos acionistas da IESC titulares das
respectivas frações, proporcionalmente à sua participação em cada ação
alienada.
(iii) Caso a operação tenha sido precedida, nos últimos 12 (doze) meses,
de uma aquisição de controle ou de aquisição de participação em bloco de
controle: (a) Análise comparativa da relação de substituição e do preço
pago na aquisição de controle; e (b) Razões que justificam eventuais
diferenças de avaliação nas diferentes operações;
Não aplicável.
(iv) Justificativa de por que a relação de substituição é comutativa, com a
descrição dos procedimentos e critérios adotados para garantir a
comutatividade da operação ou, caso a relação de substituição não seja
comutativa, detalhamento do pagamento ou medidas equivalentes
adotadas para assegurar compensação adequada.
Conforme descrito no item (ii) acima, a relação de substituição foi objeto de
efetiva análise e negociação pelo Comitê Independente da IESC, constituído
para os fins da operação, e a administração da Jereissati.
Os conselhos de administração das Companhias são da opinião de que a relação
de substituição analisada, negociada e recomendada pelo Comitê Independente
da IESC e por eles aprovada reflete a melhor avaliação econômica das
Companhias, de forma justa e desinteressada, levando-se em conta a natureza
de suas atividades, inseridas em um conjunto de premissas econômicas,
operacionais e financeiras a elas aplicáveis.

6. Cópia das atas de todas as reuniões do conselho de administração,
conselho fiscal e comitês especiais em que a operação foi discutida,
incluindo eventuais votos dissidentes.
A Operação foi discutida nas reuniões do Conselho de Administração das
Companhias realizadas em 07 de junho de 2021 e em 31 de agosto de 2021, e
nas reuniões dos Conselhos Fiscais das Companhias realizadas em 31 de
agosto de 2021, cujas atas foram disponibilizadas no sistema Empresas.net.
7. Cópia de estudos, apresentações, relatórios, opiniões, pareceres ou
laudos de avaliação das envolvidas na operação postos à disposição do
acionista controlador em qualquer etapa da operação.
Encontram-se anexos aos documentos de convocação das Assembleias Gerais
da IESC e da Jereissati, conforme deliberações tomadas pelos Conselhos de
Administração referidas no item acima.
7.1. Identificação de eventuais conflitos de interesse entre as instituições
financeiras, empresas e os profissionais que tenham elaborado os
documentos mencionados no item 7 e as sociedades envolvidas na
operação.
Não há.
8. Projetos de estatuto ou alterações estatutárias das sociedades
resultantes da operação.
As alterações propostas ao estatuto social da Jereissati em decorrência da
Operação ou a ela relacionadas são aquelas indicadas no Anexo III ao Protocolo
e Justificação, para, entre outras alterações, prever a criação de ações
preferenciais, com direito a voto restrito a determinadas matérias detalhadas no
Estatuto Social da Jereissati, e direito a dividendos ou outros proventos
distribuidos em valores equivalentes a 3 (três) vezes aqueles a que farão jus as
ações ordinárias, além de outras vatangens econômicas descritas no Estatuto
Social; (b) conversão voluntária das ações ordinárias de emissão da Jereissati
em ações preferenciais, na proporção de 3 (três) ações ordinárias para cada
ação preferencial; (c) adesão da Jereissati ao segmento especial de listagem do
Nível 1 da B3; (d) criação de programa de units, sendo que cada unit será
composta por 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais de emissão
da Jereissati; e (e) ampla reforma do Estatuto Social para (i) conferir vantagens
e direitos às ações preferenciais e ordinárias na forma do item 6 do Fato

Relevante Inicial; e (ii) adesão a práticas constantes do Regulamento do Novo
Mercado, alteração da estrutura geral da administração e outros mecanismos
que reforçam o compromisso com a governança corporativa.
Propõe-se, ainda, que a Jereissati, uma vez aprovada a Operação, passe a
adotar a denominação “Iguatemi S.A.”.
A proposta de Estatuto Social consolidado da Iguatemi S.A. constitui Anexo VII
à Proposta da Administração da Jereissati.
Além disso, no contexto da Operação e previamente à deliberação sobre a
incorporação de ações, será submetida aos acionistas da IESC proposta de
aumento do capital social da IESC, no valor de R$ 900.000.000,00, passando de
R$ 1.306.071.627,82 para R$ 2.206.071.627,82, mediante a capitalização de
parte do saldo das reservas de lucros da IESC registradas nas informações
financeiras trimestrais da Companhia relativas a 30 de junho de 2021, em
conformidade com o disposto no artigo 169, §1º da Lei nº 6.404/76, sem
bonificação emissão de novas ações, mantendo-se inalterado o percentual de
participação dos acionistas no capital social da IESC.
9. Demonstrações financeiras usadas para os fins da operação, nos termos
da norma específica.
As demonstrações financeiras usadas para os fins da Operação são aquelas de
30 de junho de 2021, tanto para Jereissati quanto para IESC, ambas auditadas
e divulgadas na forma da legislação aplicável, incluindo através do sistema
Empresas.net.
10. Demonstrações financeiras proforma elaboradas para os fins da
operação, nos termos da norma específica.
As demonstrações financeiras pro forma com asseguração razoável encontramse no Anexo I a este Anexo 20-A.
11. Documento contendo informações sobre as sociedades diretamente
envolvidas que não sejam companhias abertas.
Não aplicável.

12. Descrição da estrutura de capital e controle depois da operação, nos
termos do item 15 do formulário de referência.
Não haverá alteração de controle em razão da Operação. A Jereissati criará
ações preferenciais e será facultada aos acionistas titulares de ações ordinárias
da Jereissati o direito de converter suas ações ordinárias em ações preferenciais,
na proporção de 3:1, exclusivamente visando a possibilitar a formação de Units,
cada uma formada por 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais de
emissão da Jereissati.
As units serão entregues aos acionistas da IESC após a aprovação da Operação,
na proporção de suas participações no capital social da IESC, sendo assegurado
aos acionistas não controladores da IESC um prêmio de 16,4% sobre a média
ponderada do valor de mercado das suas ações, conforme descrito no item 5,
“e” do Protocolo e Justificação.
Dessa forma, ao final da Operação, o capital social da Jereissati passará a ser
representado por 77.829.571 ações ordinárias e 35.682.251 ações preferenciais,
todas nominativas escriturais e sem valor nominal, assumindo uma conversão
voluntária de 80% das ações ordinárias em Units na Jereissati. Os atuais
acionistas controladores da Jereissati Participações permanecerão como
controladores da Iguatemi S.A. após Operação.
A diluição na participação dos acionistas controladores da Jereissati resultante
da incorporação será de 6,29% sobre o total do capital social.
As estimativas apresentadas nos quadros abaixo levam em consideração não
apenas a incorporação de ações mas também a conversão de ações da
Jereissati e assumem a conversão de 80% dos acionistas não controladores
(free float) de Jereissati em Units.
Além disso, como resultado da incorporação de ações, a IESC será uma
subsidiária integral da Jereissati, de modo que todas as suas ações serão
detidas pela Jereissati.
Jereissati Participações S.A.
Item 15.1/2 do Formulário de Referência

ACIONISTAS
CPF/CNPJ
acionista

Nacionalidade
– UF

Participa de
acordo
de
acionistas

Acionista
Residente
Exterior

Nome
representante
ou mandatário

do
legal

Ações
ordinárias %

Qtde. ações
preferenciais
(unidades)

no

Qtde.
ações
ordinárias
(unidades)

Acionista
controlador

Tipo Pessoa

Última alteração

CPF/CNPJ

Ações
preferenciais
%

Qtde. total
de ações
(unidades)

Sim

-

Total
ações
%

GJ Investimentos e Participações S.A.
00.257.427/000170

Brasileira - SP

Não

N/A

48.715.137

62.59%

N/A
Jurídica

N/A

0

0.00%

48.715.137

N/A

Sim

-

42.92%

Lia Ribeiro Jereissati
113.005.073-49

Brasileira - CE

Não

N/A

1.353.454

1.74%

Física

N/A

0

0.00%

1.353.454

N/A

Sim

-

1.19%

Vera Ribeiro Jereissati
043.131.943-04

Brasileira - CE

Não

N/A

1.356.675

1.74%

Física
0

N/A
0.00%

1.356.675

Sim

-

1.20%

Cesena SP Empreendimentos Imobiliários S.A.
12.353.252/000183

Brasileira - SP

Não

N/A

39.690

0.05%

N/A

N/A

Jurídica
0

0.00%

39.690

N/A

Sim

-

0.03%

Diana Jereissati Legey
010.328.603-91

Brasileira - CE

Não

N/A

1.355.183

1.74%

Física

N/A

0

0.00%

1.355.183

N/A

Sim

-

1.19%

Grande Moinho Cearense S.A.
07.199.805/000155

Brasileira - SP

Não

N/A

87.012

0.11%

Jurídica
0

N/A
0.00%

87.012

0.08%

ACIONISTAS
CPF/CNPJ
acionista

Nacionalidade
– UF

Participa de
acordo
de
acionistas

Acionista
Residente
Exterior

Nome
representante
ou mandatário

do
legal

Ações
ordinárias %

Qtde. ações
preferenciais
(unidades)

no

Qtde.
ações
ordinárias
(unidades)

Acionista
controlador

Tipo Pessoa

Última alteração

CPF/CNPJ

Ações
preferenciais
%

Qtde. total
de ações
(unidades)

Sim

-

Total
ações
%

Kalila Representações Comerciais Ltda
42.583.484/000199

Brasileira - SP

Não

N/A

76.590

0.10%

N/A
Jurídica

N/A

0

0.00%

76.590

N/A

Sim

-

0.07%

LFJ Participações Ltda
08.547.822/000107

Brasileira - SP

Não

N/A

22.406

0.03%

Jurídica

N/A

0

0.00%

22.406

N/A

Sim

-

0.02%

MLRJ Imobiliária S.A.
07.199.797/000147

Brasileira - SP

Não

N/A

6.516

0.01%

Jurídica
0

N/A
0.00%

6.516

Sim

-

0.01%

Shopping Center Reunidos do Brasil Ltda.
51.693.299/000148

Brasileira - SP

Não

N/A

600

0.00%

N/A
Jurídica
0

Item 15.3 do Formulário de Referência

N/A
0.00%

600

0.00%

Data da última assembleia / Data
da última alteração

01/10/2021

Quantidade de acionistas pessoa
física (Unidades)

N/A

Quantidade de acionistas pessoa
jurídica (Unidades)

N/A

Quantidade
de
investidores
institucionais (Unidades)

N/A

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas as ações do emissor com exceção das de
titularidade do controlador, das pessoas a ele vinculadas, dos administradores do emissor e das
ações mantidas em tesouraria
Quantidade de ações ordinárias
(Unidades)

10.961.001

14.08%

Quantidade de ações preferenciais
(Unidades)

7.971.637

22.34%

Total

18.932.637

16.68%

Item 15.4 do Formulário de Referência

Estrutura Atual

Grupo Jereissati

Free Float JPSA3

ON: 60.3%

Estrutura Final¹

Grupo Jereissati

Free Float
Atual JPSA3

ON: 39.7%
ON
Econ: 28,67%¹
Vot: 68,11%

Jereissati
Participações S.A.
(JPSA3)
50,7% votos
30,6% econ.

Free Float
Atual IGTA3

UNITS
Econ: 18,86%¹
Vot: 14,08%

UNITS
Econ: 52,46%¹
Vot: 17,80%

Free Float IGTA3
ON: 49,3%

Iguatemi Empresa de
Shoppings S.A. (IGTA3)

Nova Iguatemi

(1) A estrutura final considera (i) prêmio de 16,4% para IGTA3, (ii) ativos líquidos da Jereissati conforme negociação com comitê independente, e (iii) 80%
de conversão voluntária do float da Jereissati.
(1) A estrutura final considera (i) prêmio de 16.4% para IGTA3, (ii) cálculo líquido de ativo e passivo na JP S.A., e (iii) 80% de conversão voluntária do float da JPSA

Item 15.5 do Formulário de Referência
Não há alterações em decorrência da Operação.
Item 15.6 do Formulário de Referência
Não há alterações em decorrência da Operação.
Item 15.7 do Formulário de Referência
Não há alterações em decorrência da Operação.
Item 15.8 do Formulário de Referência
Não há outras informações relevantes.
13. Número, classe, espécie e tipo dos valores mobiliários de cada
sociedade envolvida na operação detidos por quaisquer outras sociedades
envolvidas na operação, ou por pessoas vinculadas a essas sociedades,
conforme definidas pelas normas que tratam de oferta pública para
aquisição de ações.
Jereissati Participações S.A.
Acionista

Quantidade de Ações

Ações ordinárias %

GJ Investimentos e
Participações S.A.

48.715.137

62,592%

Lia Ribeiro Jereissati

1.353.454

1,739%

Vera Ribeiro Jereissati

1.356.675

1,743%

Diana Jereissati Legey

1.355.183

1,741%

Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.
Acionista
Jereissati Participações S.A.
Carlos Francisco Ribeiro
Jereissati

Quantidade de Ações

Ações ordinárias %

176.133.177

100%

0

0

14. Exposição de qualquer das sociedades envolvidas na operação, ou de
pessoas a elas vinculadas, conforme definidas pelas normas que tratam de
oferta pública para aquisição de ações, em derivativos referenciados em
valores mobiliários emitidos pelas demais sociedades envolvidas na
operação.
Não aplicável.
15. Relatório abrangendo todos os negócios realizados nos últimos 6 (seis)
meses pelas pessoas abaixo indicadas com valores mobiliários de emissão
das sociedades envolvidas na operação:
(a) Sociedades envolvidas na operação:
(i) e (ii)

Operações de compra e venda privadas

Não aplicável.
(iii) e (iv) Operações
regulamentados:

de

compra

e

venda

em

mercados

Não aplicável.
(b) Partes relacionadas a sociedades envolvidas na operação1:
(i) e (ii)

Operações de compra e venda privadas

Não aplicável.
(iii) e (iv) Operações
regulamentados:

de

compra

e

venda

em

mercados

Não aplicável.

1

Operações envolvendo administradores das companhias estão descritas nas páginas da Comissão de
Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br), através do Sistema Empresas.Net, na Categoria “Valores
Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Inst. CVM nº 358)”

16. Documento por meio do qual o Comitê Especial Independente
submeteu suas recomendações ao Conselho de Administração, caso a
operação tenha sido negociada nos termos do Parecer de Orientação CVM
nº 35, de 2008.
A ata do Comitê Independente da IESC mencionando os principais pontos
analisados e mencionados pelo Comitê em sua justificativa da relação de
substituição negociada está contida no Anexo II a este Anexo 20-A.

Anexo I
Demonstrações Financeiras Pro Forma

Informações Financeiras Consolidadas e
Condensadas - Pro Forma
Jereissati Participações S.A.
30 de Junho de 2021
com Relatório de Asseguração do Auditor Independente

Jereissati Participações S.A.
Informações financeiras consolidadas e condensadas - pro forma
30 de junho de 2021
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Relatório de asseguração emitido por auditor independente sobre a compilação
de informações financeiras consolidadas e condensadas - pro forma para
atendimento à instrução CVM 565
Aos
Administradores e Acionistas da

Jereissati Participações S.A.
São Paulo - SP
Introdução
Concluímos nosso trabalho de asseguração para emissão de relatório sobre a compilação de
informações financeiras consolidadas e condensadas - pro forma da Jereissati Participações S.A. (a
“Companhia”), elaborada sob responsabilidade de sua administração, para atendimento à instrução nº
565, emitida pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). As informações financeiras consolidadas
e condensadas - pro forma compreendem o balanço patrimonial consolidado pro forma em 30 de junho
de 2021, a demonstração do resultado consolidado pro forma para o período de seis meses findo em
30 de junho de 2021 e as respectivas notas explicativas. Os critérios aplicáveis com base nos quais a
administração da Companhia compilou as informações financeiras consolidadas e condensadas - pro
forma estão especificados no Comunicado CTG 06 – Apresentação de Informações financeiras pro
forma emitido pelo Conselho Federal de Contabilidade e estão sumariados na Nota Explicativa que
integram as informações financeiras consolidadas e condensadas - pro forma.
As informações financeiras consolidadas e condensadas - pro forma foram compiladas, no contexto da
transação explicada na Nota Explicativa 1, pela administração da Companhia para ilustrar o impacto
da reorganização societária proposta pela Companhia e por sua controlada Iguatemi Empresa de
Shopping Centers S.A. (“IESC”), como se o evento tivesse ocorrido em 30 de junho de 2021. Como
parte desse processo, informações sobre a posição patrimonial e financeira e do desempenho
operacional da Companhia foram extraídas pela administração da Companhia das suas demonstrações
financeiras intermediárias, individuais e consolidadas referente ao período de seis meses findo em 30
de junho de 2021, as quais foram auditadas por nós, cujo relatório de auditoria sem modificações foi
emitido em 12 de agosto de 2021.
Responsabilidade da administração da Companhia pelas informações financeiras
consolidadas e condensadas - pro forma
A administração da Companhia é responsável pela compilação das informações financeiras
consolidadas e condensadas - pro forma com base no CTG 06 do Conselho Federal de Contabilidade.

1

Responsabilidades do auditor independente
Nossa responsabilidade é expressar uma opinião, conforme requerido pela Comissão de Valores
Mobiliários, sobre se as informações financeiras consolidadas e condensadas - pro forma foram
compiladas pela administração da Companhia, em todos os aspectos relevantes, com base no
Comunicado CTG 06 – Apresentação de Informações financeiras pro forma.
Conduzimos nosso trabalho de acordo com a NBC TO 3420 - Trabalho de Asseguração sobre a
Compilação de Informações Financeiras Pro Forma, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade,
equivalente à Norma Internacional emitida pela Federação Internacional de Contadores ISAE 3420.
Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que os procedimentos
de auditoria sejam planejados e executados com o objetivo de obter segurança razoável de que a
administração da Companhia compilou, em todos os aspectos relevantes, as informações financeiras
consolidadas e condensadas - pro forma com base no Comunicado CTG 06 – Apresentação de
Informações financeiras pro forma.
Para os fins deste trabalho, não somos responsáveis pela atualização ou remissão de quaisquer
relatórios ou opiniões sobre quaisquer informações financeiras históricas usadas na compilação das
informações financeiras consolidadas e condensadas - pro forma.
A finalidade das informações financeiras consolidadas e condensadas - pro forma é a de
exclusivamente ilustrar o impacto do evento ou da transação relevante sobre as informações
financeiras históricas da Companhia, como se o evento tivesse ocorrido na data anterior selecionada
para propósito ilustrativo. Dessa forma, nós não fornecemos qualquer asseguração de que o resultado
real do evento em 30 de junho de 2021 teria sido conforme apresentado.
Um trabalho de asseguração razoável sobre se as informações financeiras consolidadas e
condensadas - pro forma foram compiladas, em todos os aspectos relevantes, com base nos critérios
aplicáveis, envolve a execução de procedimentos para avaliar se os critérios aplicáveis adotados pela
administração da Companhia na compilação das informações financeiras consolidadas e condensadas
- pro forma oferecem base razoável para apresentação dos efeitos relevantes diretamente atribuíveis
ao evento ou à transação, e para obter evidência suficiente apropriada sobre se:
Os correspondentes ajustes pro forma proporcionam efeito apropriado a esses critérios; e
As informações financeiras consolidadas e condensadas - pro forma refletem a aplicação adequada
desses ajustes às informações financeiras históricas.
Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor independente, levando em
consideração seu entendimento sobre a Companhia, sobre a natureza do evento ou da transação com
relação à qual as informações financeiras consolidadas e condensadas - pro forma foram compiladas,
bem como outras circunstâncias relevantes do trabalho. O trabalho envolve ainda a avaliação da
apresentação geral das informações financeiras consolidadas e condensadas - pro forma.
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Acreditamos que a evidência obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião sobre a
compilação das informações financeiras consolidadas e condensadas - pro forma.
Opinião
Em nossa opinião, as informações financeiras consolidadas e condensadas - pro forma acima referidas
foram compiladas, em todos os aspectos relevantes, com base no CTG 06 - Apresentação de
Informações Financeiras Pro Forma.
São Paulo, 31 de agosto de 2021.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6

Marcos Kenji de Sá Pimentel Ohata
Contador CRC-1SP209240/O-7
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Jereissati Participações S.A.
Balanço patrimonial consolidado pro forma não auditado em 30 de junho de 2021
(Em milhares de reais - R$)
Jereissati
Ajustes
Participações Pro Forma
S.A. (i)
(ii)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber
Estoques
Tributos correntes e a recuperar
Demais ativos
Total do ativo circulante
Não circulante
Aplicações financeiras
Operação com swap
Contas a receber
Tributos a recuperar
Depósitos e bloqueios judiciais
Créditos com partes relacionadas
Demais ativos
Investimentos
Propriedades para investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do ativo

Pro Forma

Nota

33.927
1.290.307
216.958
22.272
22.182
38.324
1.623.970

-

33.927
1.290.307
216.958
22.272
22.182
38.324
1.623.970

-

657.260
84.831
180.829
3.768
13.882
46.363
13.803
169.452
4.312.690
36.836
110.028
5.629.742

-

657.260
84.831
180.829
3.768
13.882
46.363
13.803
169.452
4.312.690
36.836
110.028
5.629.742

-

7.253.712

-

7.253.712

As notas explicativas anexas são parte integrante das Informações Financeiras Consolidadas e
Condensadas - pro forma.
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Jereissati Participações S.A.
Balanço patrimonial consolidado pro forma não auditado em 30 de junho de 2021
(Em milhares de reais - R$)
Jereissati
Ajustes
Participações Pro Forma
S.A. (i)
(ii)

Pro Forma

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Salários, encargos sociais e benefícios
Fornecedores
Empréstimos, financiamentos e debêntures
Tributos correntes a recolher
Dividendos a pagar
Redução de capital a pagar
Débitos com partes relacionadas
Demais obrigações
Total do passivo circulante

29.168
15.024
483.406
18.839
18.750
112
2.372
7.853
575.524

-

Não circulante
Empréstimos, financiamentos e debêntures
Tributos diferidos
Provisões
Débitos com partes relacionadas
Demais obrigações
Total do passivo não circulante

2.804.899
299.983
34.082
1.575
7.270
3.147.809

Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de capital
Reservas de lucros
Lucros acumulados
Ágio em transações de capital e variações de porcent. de particip.
Ajustes de avaliação patrimonial
Outros resultados abrangentes
Total do patrimônio líquido atribuído aos controladores

741.987
5.831
746.132
200.160
132.295
(5.015)
(5.112)
1.816.278

357.529
1.344.990
1.702.519

Participações dos não controladores

1.714.101

(1.702.519)

Total do patrimônio líquido

3.530.379

-

3.530.379

Total do passivo e do patrimônio líquido

7.253.712

-

7.253.712

-

-

29.168
15.024
483.406
18.839
18.750
112
2.372
7.853
575.524

-

2.804.899
299.983
34.082
1.575
7.270
3.147.809

4

1.099.516
1.350.821
746.132
200.160
132.295
(5.015)
(5.112)
3.518.797
11.582

As notas explicativas anexas são parte integrante das Informações Financeiras Consolidadas e
Condensadas – pro forma.
(i)

Esta informação é derivada das demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas
auditadas da Jereissati Participações S.A. para o período findo em 30 de junho de 2021.

(ii)

Ajustes Pro Forma conforme descrito na Nota 4.
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Nota

Jereissati Participações S.A.
Demonstração de resultado consolidado pro forma não auditado em 30 de junho de 2021
(Em milhares de reais - R$)
Jereissati
Ajustes
Participações Pro Forma
S.A. (i)
(ii)
Receita líquida de vendas e/ou serviços
Custo dos serviços prestados e das mercadorias vendidas
Lucro Bruto

Pro Forma

Nota

335.581
(163.741)
171.840

-

335.581
(163.741)
171.840

-

Receitas (despesas) operacionais
Resultado de equivalência patrimonial
Gerais e administrativas
Outras receitas operacionais
Outras despesas operacionais

1.966
(60.749)
28.780
(20.546)

-

1.966
(60.749)
28.780
(20.546)

-

Lucro antes do resultado financeiro e dos tributos

121.291

-

121.291

573.920
(137.226)
436.694

-

573.920
(137.226)
436.694

-

557.985

-

557.985

-

(20.529)
(180.124)

-

(20.529)
(180.124)

-

357.332

-

357.332

200.160
157.172

157.211
(157.211)

357.371
(39)

Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado financeiro
Lucro antes das tributações
Imposto e renda e contribuição social
Corrente
Diferido
Lucro líquido do exercício
Lucro líquido atribuído aos controladores
Lucro líquido atribuído aos não controladores

As notas explicativas anexas são parte integrante das Informações Financeiras Consolidadas e
Condensadas - pro forma.
(i)

Esta informação é derivada das demonstrações financeiras intermediárias, individuais e consolidadas
auditadas da Jereissati Participações S.A. para o período de seis meses findo em 30 de junho de
2021.

(ii)

Ajustes pro forma conforme descrito na Nota 4.
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Jereissati Participações S.A.
Notas explicativas às informações financeiras consolidadas e condensadas - pro forma (não
auditadas) em 30 de junho de 2021
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Descrição da operação
Jereissati Participações S.A. (“Jereissati” e, quando em conjunto com a IESC, as
“Companhias”) e Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. (“IESC”), anunciaram em
Fato Relevante, datado de 7 de junho de 2021, que celebraram o “Protocolo e Justificação
de Incorporação das Ações de Emissão da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.
pela Jereissati Participações S.A.” (“Protocolo e Justificação”), para estabelecer as bases
da reorganização societária das Companhias, pela qual todas ações de emissão da IESC
que atualmente não são detidas pela Jereissati serão incorporadas pela Jereissati,
tornando a IESC uma subsidiária integral da Jereissati (“Operação”).
A Operação visa a criar a Iguatemi S.A., nova denominação a ser adotada pela Jereissati,
que reunirá as bases acionárias da IESC e da Jereissati em uma única companhia aberta,
que terá ações negociadas, na forma de certificados de depósito de ações (“Units”), no
segmento de listagem Nível 1 da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) porém com direitos
de acionista e práticas de governança substancialmente similares àqueles exigidos pelo
Regulamento do Novo Mercado da B3, exceção feita a existência de ações preferenciais,
e com um free float estimado 45% superior ao atual free float da IESC, além de capacidade
adicional para realizar novos investimentos e aquisições estratégicas.
Para fins da Operação, foi constituído um comitê estatutário especial independente pela
IESC, formado por 3 (três) membros não administradores eleitos pelo seu Conselho de
Administração, todos independentes e com notória capacidade técnica, com a atribuição
de analisar e negociar a relação de substituição aplicável à Operação com a administração
da Jereissati e submeter suas recomendações ao Conselho de Administração da IESC
(“Comitê Independente da IESC”). O Comitê Independente da IESC contratou assessores
financeiro e jurídico, fez análises e negociou, com a administração da Jereissati, a relação
de substituição das ações da IESC pelas ações da Jereissati no contexto da Operação.
Estas negociações culminaram na proposta de relação de substituição das ações indicada
abaixo, que foi aprovada pelos membros do Conselho de Administração da IESC e está
refletida na proposta objeto do Protocolo e Justificação.
As administrações das Companhias submeterão aos seus acionistas, nas respectivas
Assembleias Gerais a serem realizadas em 1º de outubro de 2021, a aprovação do
Protocolo e Justificação, que propõe que as ações de emissão da IESC que atualmente
não são de propriedade da Jereissati sejam incorporadas pela Jereissati, de modo que
seus titulares recebam, para cada ação ordinária de emissão da IESC, 0,15964 de ação
ordinária e 0,31929 de ação preferencial de emissão da Jereissati, na forma de Units
formadas por 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais o que representa um
prêmio de 16,4% sobre a média ponderada do valor de mercado das suas ações nos 30
(trinta) pregões anteriores a 8 de junho de 2021.
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Jereissati Participações S.A.
Notas explicativas às informações financeiras consolidadas e condensadas - pro forma (não
auditadas) em 30 de junho de 2021
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Para fins do aumento de capital da Jereissati resultante da Operação, as ações de emissão
da IESC a serem incorporadas ao patrimônio da Jereissati foram avaliadas em
R$1.702.519, com base no seu valor patrimonial na data-base de 30 de junho de 2021.
As administrações das Companhias confiam que, uma vez implementada a Operação, a
implementação de mecanismos de governança e controle reforçarão a gestão e controle
dos órgãos da administração e o alinhamento total de interesses entre todos os acionistas
da Iguatemi S.A., conforme detalhado abaixo.
As etapas da Operação são indissociáveis, interdependentes e vinculadas entre si,
fazendo parte de um negócio jurídico único, cuja consumação estará sujeita às aprovações
societárias aplicáveis, sendo premissa da Operação que cada uma das etapas não terá
eficácia, individualmente, senão com a aprovação das demais etapas.
A aprovação da Operação não afetará o registro da Jereissati como companhia aberta e
as Units de sua emissão passarão a ser negociadas no Nível 1 de governança da B3. A
IESC terá o seu registro de companhia aberta convertido de categoria “A” para categoria
“B”, tendo em vista que, como resultado da Operação, a IESC passará a ser uma
subsidiária integral da Jereissati e manterá as debêntures e certificados de recebíveis
imobiliários por ela emitidos e em circulação.

As Companhias reiteram que a aprovação da Operação estará sujeita ao voto favorável
da maioria dos acionistas não controladores votantes nas Assembleias Gerais das
Companhias.
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Notas explicativas às informações financeiras consolidadas e condensadas - pro forma (não
auditadas) em 30 de junho de 2021
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2. Propósito e principais benefícios da Operação
A unificação das bases acionárias das Companhias permitirá o aumento da sua
capacidade de investimento e crescimento, sem o aumento do endividamento, colocando
as Companhias em uma posição mais favorável para participar das oportunidades futuras
de consolidação, combinações de negócios e aquisição de ativos estratégicos,
aumentando a sua relevância no mercado imobiliário brasileiro.
As administrações das Companhias confiam que todas essas vantagens e benefícios se
reverterão em favor do conjunto dos seus acionistas, que, caso a Operação seja
implementada, passarão a ser todos acionistas da Iguatemi S.A., que irá deter, direta e
indiretamente, a totalidade dos ativos imobiliários e operacionais da IESC.
As administrações das Companhias acreditam que essa nova estrutura, com base
acionária concentrada na Iguatemi S.A., também acarretará a redução significativa das
atuais despesas gerais e administrativas, em função da redução da duplicidade de órgãos
deliberativos, além de proporcionar a realização de créditos e outros benefícios fiscais.
Além disso, as administrações das Companhias confiam que a implementação de
mecanismos de governança e controle reforçarão a gestão e controles internos dos órgãos
da administração e o alinhamento total de interesses entre todos os acionistas da Iguatemi
S.A.

3. Base para elaboração das
condensadas - pro forma

informações

financeiras

consolidadas

e

Desde a sua constituição a IESC é uma controlada da Jereissati, a qual consolida
integralmente os saldos da IESC em suas demonstrações financeiras consolidadas e
consequentemente, aplica uniformemente as práticas contábeis em suas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas. Considerando o fato de que as demonstrações
financeiras da IESC são consolidadas nas demonstrações financeiras da Jereissati, a
Companhia apresentou nas informações financeiras consolidadas e condensadas - pro
forma somente os saldos consolidados relacionados a Jereissati, uma vez que os ajustes
pro forma a serem apresentados nesta informação, impactam somente os saldos das
rubricas do Patrimônio líquido consolidado, bem como a distribuição do resultado do
período entre os acionistas controladores e não controladores.
As informações financeiras consolidadas e condensadas - pro forma não auditadas
relativas ao balanço patrimonial consolidado pro forma não auditado em 30 de junho de
2021 e a demonstração do resultado consolidada pro forma não auditada relativa ao
período de seis meses findo em 30 de junho de 2021 foram preparadas e são
apresentadas conforme o Comunicado CTG 06 – “Apresentação de Informações
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Financeiras pro forma”, emitido pelo Conselho Federal de Contabilidade e devem ser lidas
em conjunto com as demonstrações financeiras intermediárias da Jereissati e da IESC,
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB), para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2021, e
auditadas pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S., que emitiu relatório de
auditoria, sem modificações, em 12 de agosto de 2021.
As informações financeiras consolidadas e condensadas - pro forma não auditadas foram
elaboradas e estão sendo apresentadas exclusivamente para fins ilustrativos no
pressuposto da Operação ter ocorrido em 30 de junho de 2021 para fins do balanço
patrimonial, e para fins da demonstração do resultado do período de seis meses findos em
30 de junho de 2021, e não devem ser utilizadas como indicativo de futuras demonstrações
financeiras consolidadas ou interpretadas como demonstração consolidada do resultado
e/ou da posição patrimonial e financeira efetiva das Companhias.
As informações financeiras consolidadas e condensadas - pro forma não auditadas foram
elaboradas em bases recorrentes e, portanto, não incluem eventuais ganhos ou perdas
não-recorrentes da Operação. Adicionalmente, tais informações financeiras consolidadas
pro forma não auditadas não refletem, por exemplo: (i) qualquer sinergia, eficiência
operacional, ajustes contábeis e/ou financeiros, bem como economias de custos que
possam decorrer da reorganização societária; ou (ii) qualquer possível benefício gerado
pelo crescimento combinado das Companhias.
Essas informações financeiras consolidadas e condensadas - pro forma foram aprovadas
pela Diretoria da Companhia em 31 de agosto de 2021.

4. Descrição dos ajustes pro forma
Considerando que as demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas
auditadas de 30 de junho de 2021 da Jereissati já incluem a consolidação integral das
contas patrimoniais de 30 de junho de 2021 e do resultado do período de seis meses findo
naquela data da IESC, estas já representam a operação das Companhias de forma integral
após a Operação, exceto pelo aumento de capital na Jereissati relativo a incorporação das
ações da IESC e pelos ajustes nas linhas do balanço patrimonial e da demonstração do
resultado na linha dos acionistas não controladores. Os ajustes pro forma apresentados
abaixo referente a Operação são oriundos das demonstrações financeiras históricas.
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Desta forma, as informações financeiras consolidadas e condensadas - pro forma não
auditadas incluem os seguintes ajustes:
a) Patrimônio líquido
Aumento do capital social de R$ 357.529, aumento na reserva de capital de R$ 1.344.990
e redução na participação dos acionistas não controladores no montante de R$ 1.702.519.
b) Demonstração do resultado consolidado
Aumento no lucro atribuído aos acionistas controladores, para o período de seis meses
findos em 30 de junho de 2021, de R$ 200.160 para R$ 357.371 e redução do lucro líquido
atribuído aos acionistas não controladores de R$ 157.172 para um prejuízo de R$ (39).
c) Lucro líquido básico e diluído por ação
Para cálculo do lucro básico e diluído por ação ordinária e preferencial pro forma e com o
intuito de preservar as condições acordadas e a relação de troca descrita na Nota
Explicativa 1, está sendo considerado que a Jereissati teria que emitir novas ações
preferenciais e ordinárias em 30 de junho 2021, perfazendo um total de 113.511.822 de
ações. Dessa forma, segue o cálculo do lucro básico e diluído por ação ordinária e
preferencial - pro forma considerando o resultado após a incorporação de 100% das ações
da IESC:
Resultado consolidado e lucro por ação ordinária Pro Forma em 30 de
junho de 2021:

Lucro líquido consolidado pro forma para as ações ordinárias (*)
Média ponderada das ações ordinárias em circulação - em milhares
Lucro por ação ordinária - R$

Resultado consolidado e lucro por ação preferencial Pro Forma em 30 de
junho de 2021:

Lucro líquido consolidado pro forma para as ações preferenciais (*)
Média ponderada das ações preferenciais em circulação - em milhares
Lucro por ação preferencial - R$

Cálculo do
Lucro por
ação - Básico

Cálculo do
Lucro por
ação - Diluído

245.005
77.830
3,14797

245.005
77.862
3,14668

Cálculo do
Lucro por
ação - Básico

Cálculo do
Lucro por
ação – Diluído

112.327
35.682
3,14797

112.327
35.682
3,14797

(*) Lucro líquido consolidado pro forma e destinado para as ações ordinárias e preferenciais.
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Anexo II
Documentos do Comitê Especial Independente

IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A.
CNPJ/ME Nº 51.218.147/0001-93
NIRE Nº 35.300.095.618

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ ESPECIAL INDEPENDENTE
REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2021

1.
Data, Hora e Local: Em 26 de agosto de 2021, às 19:30h, em formato exclusivamente digital,
participando todos os participantes através de plataforma digital.
2.
Instalação e Presenças: Presentes todos os membros do Comitê Especial Independente
estatutário (“Comitê Independente” ou “Comitê”) da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. (“IESC”
ou “Companhia”). Presentes, ainda, representantes do Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga
Advogados, assessores jurídicos do Comitê Independente.
3.

Mesa: Presidente – Fernando de Fontes Iunes; Secretário – Moacir Zilbovicius.

4.

Deliberações:
Os membros do Comitê Independente revisaram os documentos referentes à finalização da etapa
de negociação da relação de substituição (“Relação de Substituição”) da incorporação de ações da
Companhia pela Jereissati Participações S.A. (“Jereissati” e “Operação”), inclusive as apresentações
e relatórios elaborados por seus assessores jurídicos e financeiros sumarizando os trabalhos, critérios
e procedimentos adotados pelo Comitê Independente desde o início de sua atuação.
Os membros do Comitê analisaram, em seguida, a minuta do Fato Relevante a ser divulgado
conjuntamente pela Companhia e pela Jereissati para convocação das Assembleias Gerais
Extraordinárias que deliberarão sobre a Operação.
Dando andamento aos seus trabalhos e em preparação para a Reunião do Conselho de Administração
a ser realizada em 31 de agosto de 2021, o Comitê Independente repassou o histórico de seus
trabalhos, análises e discussões realizadas, em conjunto com o Itaú BBA, assessor financeiro do
Comitê, para as negociações da Relação de Substituição, que levaram em consideração, dentre
outros aspectos: (i) apresentações, por parte da Administração da IESC e da Jereissati, dos principais
termos, objetivos e benefícios da Operação pretendida; (ii) a compreensão do racional da proposta
de prêmio originalmente sugerido pela administração da Jereissati; (iii) análise do desconto de
holding histórico implícito entre as ações de Jereissati e da IESC; (iv) potencial impacto que a saída
do segmento do Novo Mercado da B3 potencialmente teria no preço das ações da IESC; (v) a análise
da alocação do benefício econômico gerado pela Operação entre as diversas partes envolvidas; e
(vi) a compreensão das principais características e do valor de mercado dos ativos e passivos
relevantes da Jereissati na data base de 30 de junho de 2021 e que serão indiretamente contribuídos
à companhia combinada Iguatemi S.A. mediante aprovação da Operação.

1

Uma vez concluída a revisão de seus trabalhos acima referida, o Comitê Independente concluiu, por
unanimidade, sua recomendação favorável à Relação de Substituição correspondente a 0,15964
Units de emissão da Jereissati, resultante de 0,15964 ação ordinária e 0,31929 ação preferencial de
emissão da Jereissati, na forma de Units formadas por 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações
preferenciais, por cada ação de emissão da IESC, a qual incorpora um prêmio de 16,4% aos
acionistas da IESC e foi atingida, de forma independente e sem influências indevidas, nas reuniões
de negociação entre o Comitê Independente e a administração da Jereissati Participações S.A. O
Comitê Independente manifesta sua recomendação favorável à Relação de Substituição ora proposta
por entender que ela é adequada para a implementação da Operação e para a preservação dos
interesses dos acionistas da IESC.
5.
Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer
uso e ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião e lavrada a presente ata que representa
a vontade dos presentes.
São Paulo, 26 de agosto de 2021.

_________________________________
Fernando de Fontes Iunes
Presidente da Mesa

_________________________________
Moacir Zilbovicius
Secretário

Membros do Comitê Independente Presentes:

_________________________________
Fernando de Fontes Iunes

_________________________________
Fábio Hironaka Bicudo

_________________________________
Renata Bartoli de Noronha Soares

Ata da Reunião do Comitê Especial Independente da Iguatemi Empresa de Shoppings Centers S.A.,
realizada em 26 de agosto de 2021.
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Anexo V – Direito de Recesso
(Conforme Artigo 20 da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009)
1. Descrever o evento que deu ou dará ensejo ao recesso e seu fundamento
jurídico
De acordo com o disposto no Art. 252, §§1º e 2º da Lei nº 6.404/76, será garantido
direito de retirada aos acionistas da IESC e da Jereissati dissidentes das deliberações
que aprovarem a Operação, com relação às ações de que forem titulares, de forma
ininterrupta, desde a data da divulgação do Fato Relevante divulgado pela IESC e pela
Jereissati em 07 de junho de 2021 até a data de exercício de tal direito, e que
manifestarem expressamente sua intenção de exercer o direito de retirada, no prazo de
30 (trinta) dias contados da data de publicação das atas das Assembleias Gerais da
IESC e da Jereissati que aprovarem a Operação.
2. Informar as ações e classes às quais se aplica o recesso
Acionistas da Companhia dissidentes da deliberação relativa à Operação, em relação
às suas ações ordinárias mantidas ininterruptamente, na forma acima descrita.
3. Informar a data da primeira publicação do edital de convocação da assembleia,
bem como a data da comunicação do fato relevante referente à deliberação que
deu ou dará ensejo ao recesso
O Fato Relevante que anunciou a Operação foi disponibilizado no site Empresas.net em
07 de junho de 2021. O Edital de Convocação da referida Assembleia que deliberará
sobre a Operação foi disponibilizado no site Empresas.net em 31 de agosto de 2021.
4. Informar o prazo para exercício do direito de recesso e a data que será
considerada para efeito da determinação dos titulares das ações que poderão
exercer o direito de recesso
O prazo para o exercício do direito de recesso será de 30 dias contados da publicação
da ata da Assembleia da Companhia que aprovar a Operação.
Somente farão jus ao direito de recesso os acionistas que não aprovarem a Operação,
seja por meio da dissensão, abstenção ou mediante o não comparecimento à respectiva
Assembleia da Companhia, com relação exclusivamente às ações que mantenham
ininterruptamente desde antes da abertura do mercado da data de divulgação do fato
relevante mencionado no item 3 acima até a data do efetivo exercício do direito de
recesso.
O pagamento do valor de reembolso das ações dependerá da consumação da
Operação, conforme artigo 230 da Lei das S.A.

Mais informações sobre o exercício do direito de recesso pelos acionistas da Companhia
constarão do aviso aos acionistas a ser divulgado oportunamente, após a aprovação da
Operação.
5. Informar o valor do reembolso por ação ou, caso não seja possível determinálo previamente, a estimativa da administração acerca desse valor
A importância a ser paga a título de reembolso corresponderá ao valor de R$ 18,39 por
ação ordinária da Companhia.
6. Informar a forma de cálculo do valor do reembolso
O valor do reembolso foi calculado com base no patrimônio líquido da ação de
Companhia, tomando-se por base o balanço patrimonial da Companhia levantado em
31 de dezembro de 2020, aprovado na assembleia geral ordinária da Jereissati,
realizada em 27 de abril de 2021.
7. Informar se os acionistas terão direito de solicitar o levantamento de balanço
especial
Os acionistas terão direito de solicitar o levantamento de balanço especial, nos termos
do art. 45, §2º da Lei das S.A. Nessa hipótese, caso a Operação não seja reconsiderada
no prazo estabelecido no §3º do art. 137 da Lei das S.A., o acionista receberá 80% do
valor de reembolso, sendo o saldo, se houver, pago dentro do prazo de 120 dias a contar
da data de consumação da Operação.
8. Caso o valor do reembolso seja determinado mediante avaliação, listar os
peritos ou empresas especializadas recomendadas pela administração
Não aplicável.
9. Na hipótese de incorporação, incorporação de ações ou fusão envolvendo
sociedades controladora e controlada ou sob o controle comum: (a) Calcular as
relações de substituição das ações com base no valor do patrimônio líquido a
preços de mercado ou outro critério aceito pela CVM; (b) Informar se as relações
de substituição das ações previstas no protocolo da operação são menos
vantajosas que as calculadas de acordo com o item 9(a) acima; (c) Informar o valor
do reembolso calculado com base no valor do patrimônio líquido a preços de
mercado ou outro critério aceito pela CVM
Em observância ao disposto no art. 264 da Lei nº 6.404/76 e no art. 8º da Instrução CVM
565, a Meden Consultoria Empresarial Ltda. (“Meden”) foi contratada para calcular a
relação de substituição das ações dos acionistas da IESC por ações da Jereissati, com
base no valor do patrimônio líquido a preços de mercado de ambas as Companhias,
avaliados os dois patrimônios segundo os mesmos critérios e na data-base de 30 de
junho de 2021. O cálculo preparado pela Meden é objeto do laudo de avaliação que

constitui o Anexo II ao Protocolo e Justificação, e foi preparado, exclusivamente, para
os fins do art. 264 da Lei nº 6.404/76.
Segundo o laudo de avaliação apresentado pela Meden, o valor patrimonial, a preços
de mercado, na referida data-base, (i) das ações de emissão da IESC a serem
incorporadas ao patrimônio da Jereissati, é de R$(mil) 6.673.747; e (ii) da Jereissati é
de R$(mil) 3.449.752. Desse modo, a aplicação da relação de substituição teórica
baseada em tal critério resultaria na emissão de 0,9653 ações ordinárias de emissão da
Jereissati para cada ação ordinária da IESC, relação essa menos vantajosa para os
acionistas da IESC do que aquela negociada e efetivamente proposta pelas
administrações da Companhia e da Jereissati.
10. Informar o valor patrimonial de cada ação apurado de acordo com último
balanço aprovado
Na data da aprovação da Operação pela referida Assembleia da Companhia, o último
balanço aprovado terá a data base de 31 de dezembro de 2020. O valor patrimonial por
ação da Companhia em 31 de dezembro de 2020 era de R$ 18,39.
11. Informar a cotação de cada classe ou espécie de ações às quais se aplica o
recesso nos mercados em que são negociadas, identificando: (i) Cotação mínima,
média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos; (ii) Cotação mínima, média
e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos; (iii) Cotação mínima, média
e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses; e (iv) Cotação média nos
últimos 90 (noventa) dias
Cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos;

Média
Máxima
Mínima

2020
26,26
40,70
18,50

2019
28,19
37,80
20,00

2018
22,64
49,99
17,38

Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos;

Média
Máxima
Mínima

2T21
30,08
35,86
25,77

1T21
24,10
26,68
21,52

4T20
23,85
26,81
20,26

3T20
23,99
26,63
20,16

2T20
22,27
26,23
18,50

1T20
34,95
40,70
18,50

4T19
32,56
37,80
29,52

3T19
30,60
32,15
26,63

2T19
24,78
26,75
22,97

1T19
24,65
27,09
20,00

Cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses;

Média
Máxima
Mínima

jul/21
34,82
36,68
32,17

jun/21
34,09
35,86
29,20

mai/21
28,99
29,97
27,29

abr/21
27,02
28,22
25,77

Cotação média nos últimos 90 (noventa) dias

Média

90 dias
31,99

mar/21
24,09
26,68
21,52

fev/21
24,04
25,71
22,01

Anexo VI – Origens e Justificativas das Alterações Estatutárias Propostas
(Conforme art. 11, II da Instrução CVM n˚ 481, de 17 de dezembro de 2009)

ANEXO VI – RELATÓRIO DETALHANDO A ORIGEM E JUSTIFICATIVA DA REFORMA DO ESTATUTO SOCIAL E
ANALISANDO OS SEUS EFEITOS JURÍDICOS E ECONÔMICOS
(Para fins do artigo 11 da Instrução CVM nº 481/2009)
ESTATUTO SOCIAL COM AS ALTERAÇÕES PROPOSTAS
REDAÇÃO ORIGINAL
ARTIGO 1º: A JEREISSATI
Participações S.A. (“Companhia”)
é uma sociedade anônima que se
rege pelo presente Estatuto Social
e pelas disposições legais que lhe
são aplicáveis.

ARTIGO 2º: A Companhia tem
sede social na Capital do Estado
de São Paulo, na Rua Angelina
Maffei Vita, 200, 9º andar – CEP
01455-070 parte, podendo, por

REDAÇÃO PROPOSTA
PROPOSTA DE MODIFICAÇÃO
CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO
ARTIGO 1º: A IGUATEMI S.A. ARTIGO
1º:
A
JEREISSATI
(“Companhia”) é uma sociedade Participações
IGUATEMI
S.A.
anônima que se rege pelo presente (“Companhia”) é uma sociedade
Estatuto Social e pelas disposições anônima que se rege pelo presente
legais que lhe são aplicáveis.
Estatuto Social e pelas disposições
legais que lhe são aplicáveis.
Parágrafo Único: Com a admissão
da Companhia no segmento Parágrafo Único: Com a admissão da
denominado Nível 1 de Governança Companhia no segmento denominado
Corporativa da B3 S.A. - Brasil, Nível 1 de Governança Corporativa da
Bolsa, Balcão (“Nível 1” e “B3” B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“Nível
respectivamente), sujeitam-se a 1” e “B3” respectivamente), sujeitam-se
Companhia,
seus
acionistas,
Companhia,
seus
acionistas, a
incluindo acionistas controladores, incluindo acionistas controladores,
administradores e membros do administradores e membros do
Conselho Fiscal, quando instalado, Conselho Fiscal, quando instalado, às
às disposições do Regulamento de disposições do Regulamento de
Listagem do Nível 1 de Governança Listagem do Nível 1 de Governança
Corporativa da B3 (“Regulamento Corporativa da B3 (“Regulamento Nível
1”).
Nível 1”).
ARTIGO 2º: A Companhia tem sede ARTIGO 2º: A Companhia tem sede
social na Cidade de São Paulo, social na Capital do Cidade de São
Estado de São Paulo, podendo, por Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
deliberação do Conselho de Angelina Maffei Vita, 200, 9º andar –
Administração, criar, transferir e CEP 01455-070 parte podendo, por

JUSTIFICATIVAS
Alterar a denominação social da
Companhia devido à reorganização
societária e incluir redação sobre o
segmento no qual as ações da
Companhia serão listadas após a
Operação e ao qual estará sujeita.

Alterar a competência para criar filiais,
entre outros.

deliberação da Diretoria, criar,
transferir e extinguir filiais,
agências,
escritórios
de
representação e depósitos e
quaisquer
outros
estabelecimentos em qualquer
parte do território nacional ou no
exterior.
ARTIGO 3º: A Companhia tem por
objeto a participação no capital de
outras sociedades, como sócia ou
acionista, bem como a prestação
de serviços de assessoria e
consultoria econômica, financeira
e tributária.

extinguir filiais, agências, escritórios
de representação e depósitos e
quaisquer outros estabelecimentos
em qualquer parte do território
nacional ou no exterior.

deliberação da Diretoria do Conselho
de Administração, criar, transferir e
extinguir filiais, agências, escritórios de
representação e depósitos e quaisquer
outros estabelecimentos em qualquer
parte do território nacional ou no
exterior.

ARTIGO 3º: A Companhia tem por
objeto social: (i) a exploração
comercial e o planejamento de
shopping centers; (ii) a prestação de
serviços de administração de
shopping centers regionais e de
complexos imobiliários de uso
misto; (iii) a compra e venda de
imóveis; (iv) a exploração de
estacionamentos rotativos; (v) a
intermediação na locação de
espaços promocionais; (vi) o
desenvolvimento, de forma isolada
ou
em
parceria,
de
empreendimentos imobiliários, a
incorporação, construção e o
loteamento de imóveis, bem como a
administração de bens próprios;
(vii) a prestação de serviços de
assessoria para a prospecção,
concepção, desenvolvimento e
implantação de empreendimentos
imobiliários; (viii) a prestação de
serviços de intermediação de venda
de produtos ao consumidor final por
meio online; (ix) a prestação de
serviços
digitais
para
operacionalização de e-commerce;

ARTIGO 3º: A Companhia tem por
objeto social: (i) a exploração comercial
e o planejamento de shopping centers;
(ii) a prestação de serviços de
administração de shopping centers
regionais e de complexos imobiliários
de uso misto; (iii) a compra e venda de
imóveis; (iv) a exploração de
estacionamentos rotativos; (v) a
intermediação na locação de espaços
promocionais; (vi) o desenvolvimento,
de forma isolada ou em parceria, de
empreendimentos
imobiliários,
a
incorporação,
construção
e
o
loteamento de imóveis, bem como a
administração de bens próprios; bem
como (vii) a prestação de serviços de
assessoria e consultoria econômica,
financeira
e
tributária
para
a
prospecção,
concepção,
desenvolvimento e implantação de
empreendimentos imobiliários; (viii) a
prestação
de
serviços
de
intermediação de venda de produtos ao
consumidor final por meio on line; (ix) a
prestação de serviços digitais para
operacionalização de e-commerce; (x)
a elaboração de estudos, projetos e

Ampliar e especificar o objeto social
da Companhia.

ARTIGO 5º: O capital social da
Companhia, totalmente subscrito
e
integralizado,
é
de
R$741.986.608,51 (setecentos e
quarenta
e
um
milhões,
novecentos e oitenta e seis mil,
seiscentos e oito reais e cinquenta
e um centavos), dividido em
87.889.174 (oitenta e sete
milhões, oitocentas e oitenta e
nove mil, cento e setenta e quatro)
ações
ordinárias,
todas
nominativas, escriturais e sem
valor nominal.
Parágrafo Primeiro: As ações de
emissão da Companhia são
escriturais, mantidas em conta de
depósito em nome de seus
titulares, em instituição financeira
devidamente autorizada pela
Comissão de Valores Mobiliários
a prestar este serviço, podendo
ser cobrado dos acionistas o custo
de que trata o artigo 35, §3º da Lei

(x) a elaboração de estudos, planejamento
em
promoção
e
projetos e planejamento em merchandising; (xi) o exercício de
promoção e merchandising; (xi) o outras atividades afins ou correlatas ao
exercício de outras atividades afins seu objeto social; e (xii) a participação
ou correlatas ao seu objeto social; e em outras sociedades como sócia,
(xii) a participação em outras acionista ou associada por qualquer
sociedades como sócia, acionista forma permitida em lei.
ou associada por qualquer forma
permitida em lei.
CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES
ARTIGO 5º: O capital social da ARTIGO 5º: O capital social da
Companhia, totalmente subscrito e Companhia, totalmente subscrito e
integralizado,
é
de integralizado,
é
de
R$1.099.515.568,97, dividido em R$1.099.515.568,97,
dividido
em
77.829.571 ações ordinárias e 77.829.571
ações
ordinárias
e
35.682.251 ações preferenciais, 35.682.251 ações preferenciais, todas
todas nominativas e sem valor nominativas, escriturais e sem valor
nominal.
nominal.
Parágrafo Único: As ações de
emissão da Companhia são
escriturais, mantidas em conta de
depósito em nome de seus titulares,
em
instituição
financeira
devidamente
autorizada
pela
Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) a prestar este serviço,
podendo ser cobrado dos acionistas
o custo de que trata o Artigo 35, §3º
da Lei nº 6.404/76, observados os
limites máximos fixados pela CVM.

Parágrafo Primeiro Único: As ações
de emissão da Companhia são
escriturais, mantidas em conta de
depósito em nome de seus titulares, em
instituição financeira devidamente
autorizada pela Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) a prestar este
serviço, podendo ser cobrado dos
acionistas o custo de que trata o Artigo
35, §3º da Lei nº 6.404/76, observados
os limites máximos fixados pela CVM.
Parágrafo Segundo ARTIGO 6º: Cada
ação ordinária corresponderá a um
voto nas Assembleias Gerais.
Parágrafo Terceiro ARTIGO 8º: A

Incluir a previsão de emissão de
ações preferenciais por conta da
Operação, detalhar os seus direitos
de voto em determinadas matérias e
suas vantagens econômicas, e
adaptar as demais disposições.

nº 6.404/76, observados os limites
máximos fixados pela CVM.

Companhia não poderá emitir ações
preferenciais ou partes beneficiárias.

Parágrafo Segundo: Cada ação
ordinária corresponderá a um voto
nas Assembleias Gerais.
Parágrafo
Terceiro:
A
Companhia não poderá emitir
ações preferenciais ou partes
beneficiárias.
ARTIGO 7º: As ações preferenciais
de emissão da Companhia não
conferem ao seu titular direito de
voto, exceto quanto às matérias
especificadas no parágrafo primeiro
abaixo, sendo-lhes asseguradas as
seguintes preferências e vantagens:

ARTIGO 7º: As ações preferenciais de
emissão da Companhia não conferem
ao seu titular direito de voto, exceto
quanto às matérias especificadas no
parágrafo primeiro abaixo, sendo-lhes
asseguradas as seguintes preferências
e vantagens:

(a) direito ao recebimento de
dividendos e quaisquer outras
distribuições de
capital pela
Companhia
em
montante
equivalente a 3 (três) vezes o valor
pago a cada ação ordinária;

(a) direito ao recebimento de
dividendos
e
quaisquer
outras
distribuições de capital pela Companhia
em montante equivalente a 3 (três)
vezes o valor pago a cada ação
ordinária;

(b) direito de serem incluídas em
oferta pública de aquisição de ações
por alienação de controle, sendo
que neste caso cada ação
preferencial fará jus ao preço por
ação equivalente a 3 (três) vezes o
valor pago por cada ação ordinária;

(b) direito de serem incluídas em oferta
pública de aquisição de ações por
alienação de controle, sendo que neste
caso cada ação preferencial fará jus ao
preço por ação equivalente a 3 (três)
vezes o valor pago por cada ação
ordinária;

(c) prioridade no reembolso de
capital sobre as ações ordinárias,

(c) prioridade no reembolso de capital
sobre as ações ordinárias, em caso de

Incluir a previsão de emissão de
ações preferenciais por conta da
Operação, detalhar os seus direitos
de voto em determinadas matérias e
suas vantagens econômicas, e
adaptar as demais disposições.
Inclusão do parágrafo terceiro
conforme exigência apresentada pela
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

em caso de liquidação da
Companhia, no valor por ação
preferencial correspondente a 3
(três) vezes o valor por ação
ordinária;
(d) direito ao recebimento, em caso
de liquidação da Companhia, após o
reembolso prioritário do capital e o
reembolso do capital das ações
ordinárias, de 3 (três) vezes o valor
atribuído a cada ação ordinária na
partilha dos ativos remanescentes
que couberem aos acionistas.
Parágrafo Primeiro: As ações
preferenciais terão direito de voto
nas matérias abaixo especificadas:
(i) operações societárias propostas
pelos órgãos de administração que
envolvam
a
transformação,
incorporação,
incorporação de
ações, fusão
ou
cisão
da
Companhia;
(ii) aprovação de propostas de
celebração de contratos entre a
Companhia
e
o
acionista
controlador, diretamente ou por
meio de terceiros, assim como de
outras sociedades nas quais o
acionista
controlador
tenha
interesse, sempre que, por força de
disposição legal ou estatutária,

liquidação da Companhia, no valor por
ação preferencial correspondente a 3
(três) vezes o valor por ação ordinária;
(d) direito ao recebimento, em caso de
liquidação da Companhia, após o
reembolso prioritário do capital e o
reembolso do capital das ações
ordinárias, de 3 (três) vezes o valor
atribuído a cada ação ordinária na
partilha dos ativos remanescentes que
couberem aos acionistas.
Parágrafo
Primeiro:
As
ações
preferenciais terão direito de voto nas
matérias abaixo especificadas:
(i) operações societárias propostas
pelos órgãos de administração que
envolvam
a
transformação,
incorporação, incorporação de ações,
fusão ou cisão da Companhia;
(ii) aprovação de propostas de
celebração de contratos entre a
Companhia e o acionista controlador,
diretamente ou por meio de terceiros,
assim como de outras sociedades nas
quais o acionista controlador tenha
interesse, sempre que, por força de
disposição legal ou estatutária, sejam
de competência da Assembleia Geral;
(iii) avaliação de bens a serem
aportados em aumentos de capital;

sejam
de
competência
Assembleia Geral;

da

(iii) avaliação de bens a serem
aportados em aumentos de capital;
(iv) escolha de instituição ou
empresa
especializada
para
preparação de laudo de avaliação
das ações da Companhia nos casos
previstos neste Estatuto Social ou
mediante
determinação
da
Comissão de Valores Mobiliários;
(v) alteração ou revogação dos
Artigos 7º, 8º, 19, o Parágrafo Único
do Artigo 22, os Parágrafos Primeiro
a Quinto do Artigo 25, os Artigos 29
e 30 e os Capítulos VIII, IX, XII, XIII
e XIV deste Estatuto Social (ou
eventuais
renumerações
ou
realocações subsequentes destes
dispositivos, se houver), salvo se a
alteração ou revogação se der em
decorrência de adaptação destes
dispositivos a novas regras que
venham a ser estabelecidas no
Regulamento do Novo Mercado,
embora a Companhia seja listada
no Nível 1.
Parágrafo Segundo: A aprovação
das
matérias
elencadas
no
parágrafo primeiro anterior pela
Assembleia Geral dependerá da
aprovação prévia ou ratificação dos

(iv) escolha de instituição ou empresa
especializada para preparação de
laudo de avaliação das ações da
Companhia nos casos previstos neste
Estatuto
Social
ou
mediante
determinação da Comissão de Valores
Mobiliários;
(v) alteração ou revogação dos Artigos
7º, 8º, 19, o Parágrafo Único do Artigo
22, os Parágrafos Primeiro a Quinto do
Artigo 25, os Artigos 29 e 30 e os
Capítulos VIII, IX, XII, XIII e XIV deste
Estatuto
Social
(ou
eventuais
renumerações
ou
realocações
subsequentes destes dispositivos, se
houver), salvo se a alteração ou
revogação se der em decorrência de
adaptação destes dispositivos a novas
regras que venham a ser estabelecidas
no Regulamento do Novo Mercado,
embora a Companhia seja listada no
Nível 1.
Parágrafo Segundo: A aprovação das
matérias elencadas no parágrafo
primeiro anterior pela Assembleia
Geral dependerá da aprovação prévia
ou ratificação dos titulares de ações
preferenciais, reunidos em assembleia
especial, nos termos do Artigo 20 deste
Estatuto Social.
Parágrafo Terceiro:
Os direitos
conferidos nos artigos (i) 105, (ii) 123,
parágrafo único, alíneas “c” e “d”; (iii)

titulares de ações preferenciais,
reunidos em assembleia especial,
nos termos do Artigo 20 deste
Estatuto Social.
Parágrafo Terceiro: Os direitos
conferidos nos artigos (i) 105, (ii)
123, parágrafo único, alíneas “c” e
“d”; (iii) 126, § 3º; (iv) 141, § 4°, II, e
§5º; (v) 157, § 1º; (vi) 159, § 4º; (vii)
161, § 2º; (viii) 163, § 6º; (ix) 206, II,
“b”; e (x) 246, § 1º, “a”, todos da Lei
nº 6.404/76, poderão ser exercidos
por acionistas que sejam titulares
de um número de ações que
represente
porcentagem
de
participação nos dividendos (“PnDAcionista)” igual ao percentual de
capital social ou de ações, conforme
o caso, estabelecido em tais artigos
da Lei nº 6.404/76. A PnD-Acionista
será determinada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
PnD-Acionista=100x(XON+3xYPN)
%
(TON + 3xTPN)
PnD-Acionista = participação nos
dividendos
de
determinado
conjunto de ações ordinárias e
preferenciais, expressa em termos
porcentuais;
XON = número de ações ordinárias
de emissão da Companhia detidas

126, § 3º; (iv) 141, § 4°, II, e §5º; (v)
157, § 1º; (vi) 159, § 4º; (vii) 161, § 2º;
(viii) 163, § 6º; (ix) 206, II, “b”; e (x) 246,
§ 1º, “a”, todos da Lei nº 6.404/76,
poderão ser exercidos por acionistas
que sejam titulares de um número de
ações que represente porcentagem de
participação nos dividendos (“PnDAcionista)” igual ao percentual de
capital social ou de ações, conforme o
caso, estabelecido em tais artigos da
Lei nº 6.404/76. A PnD-Acionista será
determinada mediante a aplicação da
seguinte fórmula:
PnD-Acionista=100x(XON+3xYPN) %
(TON + 3xTPN)
PnD-Acionista = participação nos
dividendos de determinado conjunto de
ações ordinárias e preferenciais,
expressa em termos porcentuais;
XON = número de ações ordinárias de
emissão da Companhia detidas pelos
acionistas que pretendam perfazer os
quóruns aplicáveis;
YPN = número de ações preferenciais
de emissão da Companhia detidas
pelos acionistas que pretendam
perfazer os quóruns aplicáveis;
TON = número total de ações
ordinárias emitidas pela Companhia,

pelos acionistas que pretendam
perfazer os quóruns aplicáveis;

excluídas as ações ordinárias em
tesouraria; e

YPN
= número
de
ações
preferenciais de emissão da
Companhia detidas pelos acionistas
que pretendam perfazer os quóruns
aplicáveis;

TPN = número total de
preferenciais
emitidas
Companhia, excluídas as
preferenciais em tesouraria.

ações
pela
ações

TON = número total de ações
ordinárias
emitidas
pela
Companhia, excluídas as ações
ordinárias em tesouraria; e

ARTIGO 6º. O capital social da
Companhia
poderá
ser
aumentado, em ações ordinárias,
independentemente de reforma
estatutária, por deliberação do
Conselho de Administração, até o
limite de 136.280.000 (Cento e
trinta e seis milhões, duzentas e
oitenta mil) ações ordinárias.
Parágrafo Único - Dentro do
limite do capital autorizado, o
Conselho
de
Administração
poderá:
(i) aprovar a emissão, de ações,
bônus
de
subscrição
ou
debêntures
conversíveis
em

TPN = número total de ações
preferenciais
emitidas
pela
Companhia, excluídas as ações
preferenciais em tesouraria.
ARTIGO 9º: O capital social da
Companhia poderá ser aumentado,
independentemente de reforma
estatutária, por deliberação do
Conselho de Administração, até o
limite de 150.000.000 (cento e
cinquenta milhões) de ações. As
ações assim emitidas poderão ser
ordinárias
ou
preferenciais,
observado, em qualquer caso, o
limite previsto no Artigo 15, §2º, da
Lei nº 6.404/76.
Parágrafo Único: Dentro do limite
do capital autorizado, o Conselho
de Administração poderá:

ARTIGO 6º ARTIGO 9º: O capital
social da Companhia poderá ser
aumentado, em ações ordinárias,
independentemente
de
reforma
estatutária,
por
deliberação
do
Conselho de Administração, até o limite
de 136.280.000 (Cento e trinta e seis
milhões, duzentas e oitenta mil)
150.000.000 (cento e cinquenta
milhões) de ações ordinárias. As ações
assim emitidas poderão ser ordinárias
ou preferenciais, observado, em
qualquer caso, o limite previsto no
Artigo 15, §2º, da Lei nº 6.404/76.
Parágrafo Único: Dentro do limite do
capital autorizado, o Conselho de
Administração poderá:

Alterar o limite de capital autorizado e
prever que poderão ser emitidas
ações ordinárias e preferenciais.

ações,
mediante
subscrição
pública ou privada, fixando o
preço de emissão, condições de
integralização e demais condições
da emissão;
(ii) de acordo com plano aprovado
pela Assembleia Geral, outorgar
opção de compra de ações a
administradores, empregados da
Companhia ou sociedade sob seu
controle e/ou pessoas naturais
que lhes prestem serviços, sem
que os acionistas tenham direito
de preferência à subscrição
dessas ações.

ARTIGO 7º - Por deliberação da
Assembleia Geral ou do Conselho
de Administração, conforme o
caso, o capital da Companhia
poderá ser aumentado mediante
capitalização de lucros ou de
reservas.
ARTIGO 8º: Por deliberação da
Assembleia Geral ou do Conselho
de Administração, conforme o
caso, pode ser reduzido o prazo
para o exercício do direito de
preferência para emissão de
ações, bônus de subscrição ou
debêntures
conversíveis
em
ações, nas hipóteses do artigo
172 da Lei nº 6.404/76.

(i) aprovar a emissão de ações,
bônus de subscrição ou debêntures
conversíveis em ações, mediante
subscrição pública ou privada,
fixando o preço de emissão,
condições de integralização e
demais condições da emissão;
(ii) de acordo com plano aprovado
pela Assembleia Geral, outorgar
opção de compra de ações a
administradores, empregados da
Companhia ou sociedade sob seu
controle e/ou pessoas naturais que
lhes prestem serviços, sem que os
acionistas tenham direito de
preferência à subscrição dessas
ações.
ARTIGO 10: Por deliberação da
Assembleia Geral ou do Conselho
de Administração, conforme o caso,
o capital da Companhia poderá ser
aumentado mediante capitalização
de lucros ou de reservas, com ou
sem bonificação em ações.
ARTIGO 11: Por deliberação da
Assembleia Geral ou do Conselho
de Administração, conforme o caso,
pode ser reduzido ou excluído o
prazo para o exercício do direito de
preferência para emissão de ações,
bônus de subscrição ou debêntures
conversíveis em ações, nas
hipóteses do Artigo 172 da Lei nº
6.404/76.

(i) aprovar a emissão de ações, bônus
de
subscrição
ou
debêntures
conversíveis em ações, mediante
subscrição pública ou privada, fixando
o preço de emissão, condições de
integralização e demais condições da
emissão;
(ii) de acordo com plano aprovado pela
Assembleia Geral, outorgar opção de
compra de ações a administradores,
empregados da Companhia ou
sociedade sob seu controle e/ou
pessoas naturais que lhes prestem
serviços, sem que os acionistas
tenham direito de preferência à
subscrição dessas ações.
ARTIGO 7º 10: Por deliberação da
Assembleia Geral ou do Conselho de
Administração, conforme o caso, o
capital da Companhia poderá ser
aumentado mediante capitalização de
lucros ou de reservas, com ou sem
bonificação em ações.
ARTIGO 8º11: Por deliberação da
Assembleia Geral ou do Conselho de
Administração, conforme o caso, pode
ser reduzido ou excluído o prazo para o
exercício do direito de preferência para
emissão de ações, bônus de
subscrição ou debêntures conversíveis
em ações, nas hipóteses do Artigo 172
da Lei nº 6.404/76.

Inclusão esclarecendo a
possibilidade de
capitalização de lucros ou
de reservas, com ou sem
bonificação de ações.
Incluir “exclusão” do prazo
do Direito de Preferência.

ARTIGO 9º: Nas hipóteses em
que a lei conferir direito de retirada
a
acionista
dissidente
de
deliberação da Assembleia Geral,
o valor do reembolso terá por base
o valor de patrimônio líquido
constante do último balanço
aprovado pela Assembleia Geral,
observadas as disposições do
Artigo 45 da Lei nº 6.404/76.
ARTIGO 10: O acionista que não
fizer o pagamento correspondente
às
ações
subscritas
nas
condições previstas no respectivo
boletim
de
subscrição
ou
chamada de capital ficará de
pleno direito constituído em mora,
na forma do Artigo 106, §2º, da Lei
nº 6.404/76, sujeitando-se (i) a
multa de 10% (dez por cento) do
valor da prestação em atraso, sem
prejuízo da correção monetária de
acordo com a variação positiva do
Índice Geral de Preços ao
Mercado – IGP-M, divulgado pela
Fundação Getúlio Vargas – FGV
ou índice que venha a substituí-lo,
em caso de sua extinção, na
menor periodicidade admitida; (ii)
ao disposto no Artigo 107 da Lei nº
6.404/76; e (iii) ao pagamento de
juros de mora de 12% (doze por
cento) ao ano, pro rata temporis.
ARTIGO 11: A Assembleia Geral
reunir-se-á,
ordinariamente,

ARTIGO 12: Nas hipóteses em que ARTIGO 9º12: Nas hipóteses em que a
a lei conferir direito de retirada a lei conferir direito de retirada a acionista
acionista dissidente de deliberação dissidente
de
deliberação
da
da Assembleia Geral, o valor do Assembleia Geral, o valor do
reembolso terá por base o valor de reembolso terá por base o valor de
patrimônio líquido constante do patrimônio líquido constante do último
último balanço aprovado pela balanço aprovado pela Assembleia
Assembleia Geral, observadas as Geral, observadas as disposições do
disposições do Artigo 45 da Lei nº Artigo 45 da Lei nº 6.404/76.
6.404/76.
ARTIGO 13: O acionista que não ARTIGO 1013: O acionista que não
fizer o pagamento correspondente fizer o pagamento correspondente às
às ações subscritas nas condições ações subscritas nas condições
previstas no respectivo boletim de previstas no respectivo boletim de
subscrição ou chamada de capital subscrição ou chamada de capital
ficará de pleno direito constituído ficará de pleno direito constituído em
em mora, na forma do Artigo 106, mora, na forma do Artigo 106, §2º, da
§2º, da Lei nº 6.404/76, sujeitando- Lei nº 6.404/76, sujeitando-se (i) a
se (i) a multa de 10% (dez por multa de 10% (dez por cento) do valor
cento) do valor da prestação em da prestação em atraso, sem prejuízo
atraso, sem prejuízo da correção da correção monetária de acordo com
monetária de acordo com a a variação positiva do Índice Geral de
variação positiva do Índice Geral de Preços ao Mercado – IGP-M, divulgado
Preços ao Mercado – IGP-M, pela Fundação Getúlio Vargas – FGV
divulgado pela Fundação Getúlio ou índice que venha a substituí-lo, em
Vargas – FGV ou índice que venha caso de sua extinção, na menor
a substituí-lo, em caso de sua periodicidade admitida; (ii) ao disposto
extinção, na menor periodicidade no Artigo 107 da Lei nº 6.404/76; e (iii)
admitida; (ii) ao disposto no Artigo ao pagamento de juros de mora de
107 da Lei nº 6.404/76; e (iii) ao 12% (doze por cento) ao ano, pro rata
pagamento de juros de mora de temporis.
12% (doze por cento) ao ano, pro
rata temporis.
CAPÍTULO III – ASSEMBLEIA GERAL
ARTIGO 1114: A Assembleia Geral ARTIGO 1114: A Assembleia Geral
reunir-se-á, ordinariamente, dentro reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos

Alterar o procedimento de
convocação da

dentro dos 4 (quatro) primeiros
meses seguintes ao término do
exercício social para deliberar
sobre as matérias constantes do
artigo 132 da Lei nº 6.404/76 e,
extraordinariamente, sempre que
os interesses sociais exigirem,
bem como nos casos previstos em
lei e neste Estatuto Social.

dos 4 (quatro) primeiros meses
seguintes ao término do exercício
social para deliberar sobre as
matérias constantes do Artigo 132
da
Lei
nº
6.404/76
e,
extraordinariamente, sempre que os
interesses sociais exigirem, bem
como nos casos previstos em lei e
neste Estatuto Social.

Parágrafo
Primeiro:
A
Assembleia Geral deverá ser
convocada pelo Conselho de
Administração, ou na forma
prevista no parágrafo único do
artigo 123 da Lei nº 6.404/76.

Parágrafo Primeiro: A Assembleia
Geral deverá ser convocada pelo
Presidente
do
Conselho
de
Administração, ou por 4 (quatro)
membros
do
Conselho
de
Administração agindo em conjunto,
ou na forma prevista no parágrafo
único do Artigo 123 da Lei nº
6.404/76, observado, ainda, o
disposto na regulamentação da
CVM sobre informações, pedidos
públicos
de
procuração,
participação e votação a distância
em Assembleias Gerais.

Parágrafo
Segundo:
A
Assembleia Geral será instalada e
presidida pelo Presidente do
Conselho de Administração, ou,
na falta deste, por pessoa por ele
indicada
ou
por
qualquer
Conselheiro
presente
à
Assembleia, a quem competirá
escolher um dos presentes para
secretariar os trabalhos.

Parágrafo Segundo: A Assembleia
Geral será instalada pelo Presidente
do Conselho de Administração, ou,
na falta deste, por pessoa indicada
pelo Presidente do Conselho de
Administração, sendo presidida pelo
Presidente
do
Conselho
de
Administração ou pessoa por ele
indicada.
O
Presidente
da
Assembleia Geral escolherá um ou

4 (quatro) primeiros meses seguintes
ao término do exercício social para
deliberar sobre as matérias constantes
do Artigo 132 da Lei nº 6.404/76 e,
extraordinariamente, sempre que os
interesses sociais exigirem, bem como
nos casos previstos em lei e neste
Estatuto Social.
Parágrafo Primeiro: A Assembleia
Geral deverá ser convocada pelo
Presidente
do
Conselho
de
Administração, ou por 4 (quatro)
membros
do
Conselho
de
Administração agindo em conjunto, ou
na forma prevista no parágrafo único do
Artigo 123 da Lei nº 6.404/76,
observado, ainda, o disposto na
regulamentação da CVM sobre
informações, pedidos públicos de
procuração, participação e votação a
distância em Assembleias Gerais.
Parágrafo Segundo: A Assembleia
Geral será instalada e presidida pelo
Presidente
do
Conselho
de
Administração, ou, na falta deste, por
pessoa por ele indicada pelo
Presidente
do
Conselho
de
Administração, sendo presidida pelo
Presidente
do
Conselho
de
Administração ou pessoa por qualquer
Conselheiro presente à ele indicada. O
Presidente da Assembleia, a quem
competirá escolher Geral escolherá um

Assembleia Geral, e ajuste
de outras regras relativas
às assembleias gerais da
Companhia, conforme
regulamentação da CVM.

mais dos presentes para secretariar
os trabalhos.

ou mais dos presentes para secretariar
os trabalhos.

ARTIGO 12: Antes de instalar-se
a Assembleia Geral, os acionistas
devidamente
identificados
assinarão o Livro de Presença de
Acionistas, no qual constarão
seus nomes e a quantidade de
ações de que forem titulares.

Parágrafo Terceiro: A Assembleia
Geral Ordinária e a Assembleia
Geral Extraordinária podem ser
cumulativamente convocadas e
realizadas no mesmo local ou
virtualmente, na mesma data e
hora, e instrumentadas em ata
única, na forma da regulamentação
em vigor, sendo permitida a
participação e votação à distância.
ARTIGO 15: Antes de instalar-se a
Assembleia Geral, os acionistas
devidamente
identificados
assinarão o Livro de Presença de
Acionistas, no qual constarão seus
nomes e a quantidade de ações de
que forem titulares.

Parágrafo Terceiro: A Assembleia
Geral Ordinária e a Assembleia Geral
Extraordinária
podem
ser
cumulativamente
convocadas
e
realizadas no mesmo local ou
virtualmente, na mesma data e hora, e
instrumentadas em ata única, na forma
da regulamentação em vigor, sendo
permitida a participação e votação à
distância.
ARTIGO 1215: Antes de instalar-se a
Assembleia Geral, os acionistas
devidamente identificados assinarão o
Livro de Presença de Acionistas, no
qual constarão seus nomes e a
quantidade de ações de que forem
titulares.

ARTIGO 13: Somente poderão
comparecer
e
votar
nas
Assembleias Gerais os acionistas
que comprovarem sua qualidade,
nos termos do artigo 126 da Lei nº
6.404/76.
ARTIGO 14: As deliberações da
Assembleia,
ressalvadas
as
exceções previstas em lei e neste
Estatuto Social, serão tomadas
por maioria de votos presentes e
representados,
não
se
computando os votos em branco.

ARTIGO 16: Somente poderão
comparecer
e
votar
nas
Assembleias Gerais os acionistas
que comprovarem sua qualidade,
nos termos do Artigo 126 da Lei nº
6.404/76.
ARTIGO 17: As deliberações da
Assembleia,
ressalvadas
as
exceções previstas em lei e neste
Estatuto Social, serão tomadas por
maioria de votos presentes e
representados, não se computando
os votos em branco ou abstenções.

ARTIGO 1316: Somente poderão
comparecer e votar nas Assembleias
Gerais os acionistas que comprovarem
sua qualidade, nos termos do Artigo
126 da Lei nº 6.404/76.
ARTIGO 1417: As deliberações da
Assembleia, ressalvadas as exceções
previstas em lei e neste Estatuto Social,
serão tomadas por maioria de votos
presentes e representados, não se
computando os votos em branco ou
abstenções.

Incluir “abstenções” em
votos não computados.

ARTIGO 15: Dos trabalhos e
deliberações da Assembleia Geral
será lavrada ata em livro próprio,
assinada pelos membros da mesa
e pelos acionistas presentes, que
representem, no mínimo, a
maioria necessária para as
deliberações tomadas.

ARTIGO 18: Dos trabalhos e
deliberações da Assembleia Geral
será lavrada ata em livro próprio,
assinada pelos membros da mesa e
pelos acionistas presentes, que
representem, no mínimo, a maioria
necessária para as deliberações
tomadas.
ARTIGO 19: Sem prejuízo das
competências atribuídas por lei à
Assembleia Geral, compete a esta
deliberar sobre:

ARTIGO 1518: Dos trabalhos e
deliberações da Assembleia Geral será
lavrada ata em livro próprio, assinada
pelos membros da mesa e pelos
acionistas presentes, que representem,
no mínimo, a maioria necessária para
as deliberações tomadas.

(i) a saída da Companhia do Nível 1,
quando a iniciativa for da
Companhia;

(i) a saída da Companhia do Nível 1,
quando a iniciativa for da Companhia;

(ii) a escolha da instituição ou
empresa
especializada
para
preparação de laudo de avaliação
das ações da Companhia nos casos
previstos no Estatuto Social ou
mediante
determinação
da
Comissão de Valores Mobiliários;
(iii) a dispensa da realização de
oferta pública em caso de saída
voluntária do Nível 1, conforme as
regras constantes do Artigo 49
deste Estatuto Social;
(iv) a aprovação de propostas de
celebração de contratos entre a
Companhia
e
o
acionista
controlador, diretamente ou por
meio e terceiros, assim como de

ARTIGO 19: Sem prejuízo das
competências atribuídas por lei à
Assembleia Geral, compete a esta
deliberar sobre:

(ii) a escolha da instituição ou empresa
especializada para preparação de
laudo de avaliação das ações da
Companhia nos casos previstos no
Estatuto
Social
ou
mediante
determinação da Comissão de Valores
Mobiliários;
(iii) a dispensa da realização de oferta
pública em caso de saída voluntária do
Nível 1, conforme as regras constantes
do Artigo 49 deste Estatuto Social;
(iv) a aprovação de propostas de
celebração de contratos entre a
Companhia e o acionista controlador,
diretamente ou por meio e terceiros,
assim como de outras sociedades nas
quais o acionista controlador tenha
interesse, nos casos em que, de acordo

Incluir disposição para
elencar as competências
da Assembleia Geral da
Companhia, inclusive para
refletir direitos e
mecanismos de
governança
substancialmente
similares àqueles exigidos
pelo Regulamento do
Novo Mercado.

outras sociedades nas quais o
acionista
controlador
tenha
interesse, nos casos em que, de
acordo com as disposições legais
aplicáveis às companhias abertas, a
competência seja privativa da
Assembleia Geral; e

com as disposições legais aplicáveis às
companhias abertas, a competência
seja privativa da Assembleia Geral; e

(v) a resolução dos casos omissos
no presente Estatuto Social,
observadas as disposições da Lei nº
6.404/76.

Parágrafo Único: Para fins do disposto
na alínea (iii) acima:

Parágrafo Único: Para fins do
disposto na alínea (iii) acima:
(a) a Assembleia Geral será
instalada, em primeira convocação,
com a presença de acionistas que
representem, no mínimo, 2/3 (dois
terços) das ações em circulação,
assim entendidas como todas as
ações emitidas pela Companhia,
excetuadas as ações detidas pelo
acionista controlador, por pessoas a
ele vinculadas, por administradores
da companhia e aquelas em
tesouraria;
(b) caso o quórum previsto no item
(a) não seja atingido, a Assembleia
Geral poderá ser instalada em
segunda convocação, com a
presença de qualquer número de
acionistas titulares de ações em
circulação;

(v) a resolução dos casos omissos no
presente Estatuto Social, observadas
as disposições da Lei nº 6.404/76.

(a) a Assembleia Geral será instalada,
em primeira convocação, com a
presença
de
acionistas
que
representem, no mínimo, 2/3 (dois
terços) das ações em circulação, assim
entendidas como todas as ações
emitidas pela Companhia, excetuadas
as ações detidas pelo acionista
controlador, por pessoas a ele
vinculadas, por administradores da
companhia e aquelas em tesouraria;
(b) caso o quórum previsto no item (a)
não seja atingido, a Assembleia Geral
poderá ser instalada em segunda
convocação, com a presença de
qualquer número de acionistas titulares
de ações em circulação;
(c) a deliberação sobre a dispensa de
realização de oferta pública de
aquisição de ações deve ocorrer pela
maioria dos votos dos acionistas
titulares de ações em circulação
presentes na Assembleia Geral.

(c) a deliberação sobre a dispensa
de realização de oferta pública de
aquisição de ações deve ocorrer
pela maioria dos votos dos
acionistas titulares de ações em
circulação presentes na Assembleia
Geral.
CAPÍTULO IV – ASSEMBLEIA ESPECIAL
ARTIGO 20: A aprovação das ARTIGO 20: A aprovação das matérias
matérias especificadas no parágrafo especificadas no parágrafo primeiro do
primeiro do Artigo 7º deste Estatuto Artigo 7º deste Estatuto Social em
Social em Assembleia Geral Assembleia Geral dependerá da
dependerá da aprovação prévia ou aprovação prévia ou ratificação por
ratificação por parte dos titulares de parte
dos
titulares
de
ações
ações preferenciais reunidos em preferenciais reunidos em assembleia
assembleia especial (“Assembleia especial (“Assembleia Especial”).
Especial”).
Parágrafo Primeiro: As disposições
Parágrafo
Primeiro:
As previstas no Capítulo III anterior em
disposições previstas no Capítulo III relação à convocação, presidência,
anterior em relação à convocação, indicação de secretário e forma de
presidência, indicação de secretário realização, bem como as regras de
e forma de realização, bem como as representação
em
relação
às
regras de representação em relação Assembleias
Gerais
aplicam-se
às Assembleias Gerais aplicam-se também às Assembleias Especiais.
também às Assembleias Especiais.
Parágrafo Segundo: A Assembleia
Parágrafo Segundo: A Assembleia Especial se instalará, em primeira
Especial se instalará, em primeira convocação, com a presença de
convocação, com a presença de acionistas que representem, no
acionistas que representem, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento)
mínimo, 25% (vinte e cinco por das ações preferenciais e, em segunda
cento) das ações preferenciais e, convocação, com acionistas que

Incluir capítulo sobre
funcionamento da
Assembleia Especial dos
detentores das ações
preferenciais, para
exercício dos direitos de
votoem matérias
específicas conforme
previsto no Estatuto
Social.

ARTIGO 16: A Administração da
Companhia será exercida por um
Conselho de Administração e uma
Diretoria, na forma da lei e deste
Estatuto Social.
ARTIGO 17: Os membros do
Conselho de Administração e da
Diretoria serão investidos em seus
respectivos
cargos
mediante
assinatura de termo de posse no
livro próprio, dentro dos 30 (trinta)
dias que se seguirem à sua
eleição, e ficam dispensados de
prestar caução em garantia de sua
gestão.

em segunda convocação, com representem qualquer número de
acionistas
que
representem ações preferenciais. As deliberações
qualquer
número
de
ações serão tomadas por maioria dos votos
preferenciais.
As
deliberações dos acionistas votantes, se quórum de
serão tomadas por maioria dos votação diverso não for exigido pela Lei
votos dos acionistas votantes, se nº 6.404/76. A ata da Assembleia
quórum de votação diverso não for Especial registrará o número de votos
exigido pela Lei nº 6.404/76. A ata lançados pelos acionistas detentores
da Assembleia Especial registrará o de direito de voto a favor e contra cada
número de votos lançados pelos deliberação e indicará a participação
acionistas detentores de direito de total dos acionistas que votaram a favor
voto a favor e contra cada e contra cada deliberação.
deliberação
e
indicará
a
participação total dos acionistas que
votaram a favor e contra cada
deliberação.
CAPÍTULO V – ADMINISTRAÇÃO
I – REGRAS GERAIS
ARTIGO 21: A Administração da ARTIGO 1621: A Administração da
Companhia será exercida por um Companhia será exercida por um
Conselho de Administração e uma Conselho de Administração e uma
Diretoria, na forma da lei e deste Diretoria, na forma da lei e deste
Estatuto Social.
Estatuto Social.
ARTIGO 22: Os membros do ARTIGO 1722: Os membros do
Conselho de Administração e da Conselho de Administração e da
Diretoria serão investidos em seus Diretoria serão investidos em seus
respectivos
cargos
mediante respectivos cargos mediante assinatura
assinatura de termo de posse no de termo de posse no livro próprio,
livro próprio, dentro dos 30 (trinta) dentro dos 30 (trinta) dias que se
dias que se seguirem à sua eleição, seguirem à sua eleição, ocasião em
ocasião em que deverão declarar o que deverão declarar o número de
número de ações, bônus de ações, bônus de subscrição, opção de
subscrição, opção de compra de compra
de
ações,
debêntures
ações, debêntures conversíveis em conversíveis em ações e outros valores
ações e outros valores mobiliários mobiliários de emissão da Companhia
de emissão da Companhia e de e de sociedades controladas ou do

Incluir redação para maior
transparência do
conselheiro quando eleito,
além de condicionar a
posse aos termos e à
adesão à cláusula
compromissória.

sociedades controladas ou do
mesmo grupo, de que são titulares,
bem como informar as alterações de
suas posições, e ficam dispensados
de prestar caução em garantia de
sua
gestão.
A
posse
dos
administradores,
efetivos
e
suplentes, estará condicionada à
assinatura de termos de posse, que
deve contemplar sua sujeição à
cláusula compromissória referida no
Artigo 51 deste Estatuto Social.
Parágrafo Primeiro: A posse dos
administradores,
efetivos
e
suplentes, estará condicionada à
assinatura do Termo de Anuência
dos Administradores nos termos do
disposto no Regulamento do Nível
1, bem como ao atendimento dos
requisitos legais aplicáveis, o qual
deve contemplar sua sujeição à
cláusula compromissária referida no
Artigo 51 deste Estatuto Social.

ARTIGO 18: Caberá à Assembleia
Geral fixar a remuneração global
dos Administradores e, quando for
o caso, dos membros do Conselho
Fiscal, sendo atribuição do

Parágrafo Segundo: Os cargos de
Presidente
do
Conselho
de
Administração
e
de
Diretor
Presidente ou principal executivo da
Companhia não poderão ser
acumulados pela mesma pessoa.
ARTIGO 23: Caberá à Assembleia
Geral fixar a remuneração global
dos Administradores e, quando for o
caso, dos membros do Conselho
Fiscal,
sendo
atribuição
do

mesmo grupo, de que são titulares,
bem como informar as alterações de
suas posições, e ficam dispensados de
prestar caução em garantia de sua
gestão.
Parágrafo Primeiro: A posse dos
administradores, efetivos e suplentes,
estará condicionada à assinatura
Termo
de
Anuência
dos
Administradores nos termos do
disposto no Regulamento do Nível 1,
bem como ao atendimento dos
requisitos legais aplicáveis, o qual que
deve contemplar sua sujeição à
cláusula compromissória referida no
Artigo 51 deste Estatuto Social.
Parágrafo Único Segundo: Os cargos
de Presidente do Conselho de
Administração e de Diretor Presidente
ou principal executivo da Companhia
não poderão ser acumulados pela
mesma pessoa.

ARTIGO 1823: Caberá à Assembleia
Geral fixar a remuneração global dos
Administradores e, quando for o caso,
dos membros do Conselho Fiscal,
sendo atribuição do Conselho de

Conselho
de
Administração
distribuir entre os membros do
Conselho de Administração e da
Diretoria a remuneração fixada
pela Assembleia Geral.

Conselho
de
Administração Administração distribuir entre os
distribuir entre os membros do membros
do
Conselho
de
Conselho de Administração e da Administração e da Diretoria a
Diretoria a remuneração fixada pela remuneração fixada pela Assembleia
Assembleia Geral.
Geral.
ARTIGO 24: Os membros do ARTIGO 24: Os membros do Conselho
Conselho de Administração e da de Administração e da Diretoria estão
Diretoria estão obrigados, sem obrigados, sem prejuízo dos deveres e
prejuízo
dos
deveres
e responsabilidades a eles atribuídos por
responsabilidades a eles atribuídos lei, a manter reserva sobre todos os
por lei, a manter reserva sobre todos negócios da Companhia, devendo
os negócios da Companhia, tratar como sigilosas todas as
devendo tratar como sigilosas todas informações a que tenham acesso e
as informações a que tenham que digam respeito à Companhia, seus
acesso e que digam respeito à negócios,
funcionários,
Companhia,
seus
negócios, administradores,
acionistas
ou
funcionários,
administradores, contratados e prestadores de serviços,
acionistas
ou
contratados
e obrigando-se a usar tais informações
prestadores de serviços, obrigando- no exclusivo e melhor interesse da
se a usar tais informações no Companhia, e a aderir ao Manual de
exclusivo e melhor interesse da Divulgação e Uso de Informações, e à
Companhia, e a aderir ao Manual de Política de Divulgação e de Negociação
Divulgação e Uso de Informações, e de Valores Mobiliários de Emissão da
à Política de Divulgação e de Companhia, mediante assinatura do
Negociação de Valores Mobiliários Termo respectivo.
de
Emissão da Companhia,
mediante assinatura do Termo
respectivo.
II – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ARTIGO 19: O Conselho de ARTIGO 25: O Conselho de ARTIGO 1925: O Conselho de
Administração é composto por, no Administração,
eleito
pela Administração
é,
eleito
pela
mínimo, 5 (cinco) e, no máximo 7 Assembleia Geral, será composto Assembleia Geral, será composto
(sete) membros, acionistas ou não, por no mínimo 5 (cinco) e no máximo por, no mínimo, 5 (cinco) e no
residentes no país ou não, todos 9 (nove) membros efetivos, pessoas máximo 79 (sete nove) membros
eleitos
e
destituíveis
pela naturais, residentes ou não no País, efetivos, acionistas ou não pessoas
Assembleia Geral, com mandato indicados pela Assembleia Geral, e naturais, residentes ou não no país,

Incluir disposição sobre
determinados deveres dos
membros da
Administração da
Companhia, em linha com
as melhores práticas de
governança.

Alterar o a composição do
órgão e os requisitos de
eleição dos membros do
Conselho de
Administração, além do
enquadramento dos
conselheiros

unificado de 02 (dois)
permitida a reeleição.

anos,

Parágrafo Primeiro: O Conselho de
Administração terá um Presidente e
um Vice-Presidente, os quais serão
eleitos pela Assembleia Geral.
Parágrafo Segundo: Dos membros
do conselho de administração, no
mínimo, 20% (vinte por cento)
deverão obedecer ao critério de
independência previsto no parágrafo
3º abaixo, devendo a caracterização
dos indicados ao conselho de
administração como conselheiros
independentes, nos termos deste
Estatuto,
ser
deliberada
na
assembleia geral que os eleger.
Parágrafo
Terceiro:
A
independência dos conselheiros,
nos termos deste Estatuto Social,
será caracterizada por: (i) não ter
qualquer vínculo com a Companhia,
exceto participação de capital; (ii)
não ser Acionista Controlador,
cônjuge ou parente até segundo
grau daquele, ou não ser ou não ter
sido, nos últimos 3 (três) anos,
vinculado a sociedade ou entidade
relacionada
ao
Acionista
Controlador (pessoas vinculadas a
instituições públicas de ensino e/ou
pesquisa estão excluídas desta
restrição); (iii) não ter sido, nos

por ela destituíveis a qualquer
tempo, com mandato unificado de 2
(dois) anos, podendo ser reeleitos,
sendo um Presidente, eleito pela
maioria de votos de seus membros
na primeira reunião após a posse de
tais membros ou sempre que ocorrer
vacância naquele cargo.
Parágrafo Primeiro: Dos membros
do Conselho de Administração, no
mínimo 2 (dois) ou 20% (vinte por
cento), o que for maior, deverão ser
Conselheiros
Independentes,
conforme adiante definido, devendo
o enquadramento dos indicados ao
Conselho de Administração como
Conselheiros Independentes ser
deliberada na Assembleia Geral que
os eleger.
Parágrafo
Segundo:
O
enquadramento do Conselheiro
como independente deve considerar
sua relação: (i) com a Companhia,
seus controladores diretos ou
indiretos e seus administradores; e
(ii) com as sociedades controladas,
coligadas ou sob controle comum.
Para fins de verificação do
enquadramento do Conselheiro
como
independente,
não
é
considerado como independente
aquele que: (i) é acionista
controlador direto ou indireto da
Companhia; (ii) tem seu exercício de

todos
eleitos
indicados
pela
Assembleia Geral, e por ela
destituíveis a qualquer tempo, com
mandato unificado de 2 (dois) anos,
permitida a reeleição, Parágrafo
Primeiro:
O
Conselho
de
Administração terá podendo ser
reeleitos, sendo um Presidente,
eleito pela maioria de votos de seus
membros na primeira reunião após a
posse de tais membros ou sempre
que ocorrer vacância naquele cargo.
Parágrafo Primeiro: Dos membros
do Conselho de Administração, no
mínimo 2 (dois) ou 20% (vinte por
cento), o que for maior, deverão
obedecer
ao
critério
de
independência previsto no parágrafo
3º
abaixo,
ser
Conselheiros
Independentes, conforme adiante
definido, devendo o enquadramento
dos indicados ao Conselho de
Administração como Conselheiros
Independentes, nos termos deste
Estatuto,
ser
deliberada
na
Assembleia Geral que os eleger.
Parágrafo
Terceiro:
A
independência dos conselheiros,
nos termos deste Estatuto Social,
será caracterizada por: (i) não ter
qualquer vínculo com a Companhia,
exceto participação de capital; (ii)
não ser Acionista Controlador,
cônjuge ou parente até segundo

independentes, conforme
redação vigente do
Regulamento do Novo
Mercado, em linha com o
objetivo de refletir suas
disposições.

últimos 3 (três) anos, empregado ou
diretor da Companhia, do Acionista
Controlador ou de sociedade
controlada pela Companhia; (iv) não
ser fornecedor ou comprador, direto
ou indireto, de serviços e/ou
produtos da Companhia, em
magnitude que implique perda de
independência;
(v)
não
ser
funcionário ou administrador de
sociedade ou entidade que esteja
oferecendo
ou
demandando
serviços
e/ou
produtos
à
Companhia, em magnitude que
implique perda de independência;
(vi) não ser cônjuge ou parente até
segundo
grau
de
algum
administrador da Companhia; e (vii)
não receber outra remuneração da
Companhia além daquela relativa ao
cargo de conselheiro (proventos em
dinheiro oriundos de participação no
capital estão excluídos desta
restrição).
Parágrafo Quarto: Quando, em
decorrência do cálculo do percentual
referido no Parágrafo Segundo
acima, o resultado gerar um número
fracionário, a Companhia deve
proceder ao arredondamento para o
número
inteiro
imediatamente
superior.

voto nas reuniões do Conselho de
Administração vinculado por acordo
de acionistas que tenha por objeto
matérias relacionadas à Companhia;
(iii) é cônjuge, companheiro ou
parente, em linha reta ou colateral,
até segundo grau do acionista
controlador, de administrador da
Companhia ou de administrador do
acionista controlador; e (iv) foi, nos
últimos 3 (três) anos, empregado ou
diretor da Companhia ou do seu
acionista controlador.
Parágrafo Terceiro: Para os fins da
verificação do enquadramento do
Conselheiro
Independente,
as
situações descritas abaixo devem
ser analisadas de modo a verificar se
implicam perda de independência do
Conselheiro Independente em razão
das características, magnitude e
extensão do relacionamento: (i) é
afim até segundo grau do acionista
controlador, de administrador da
Companhia ou de administrador do
acionista controlador; (ii) foi, nos
últimos 3 (três) anos, empregado ou
diretor de sociedades coligadas,
controladas ou sob controle comum;
(iii) tem relações comerciais com a
companhia,
o
seu
acionista
controlador
ou
sociedades
coligadas, controladas ou sob
controle comum; (iv) ocupa cargo em
sociedade ou entidade que tenha

grau daquele, ou não ser ou não ter
sido, nos últimos 3 (três) anos,
vinculado a sociedade ou entidade
relacionada
ao
Acionista
Controlador (pessoas vinculadas a
instituições públicas de ensino e/ou
pesquisa estão excluídas desta
restrição); (iii) não ter sido, nos
últimos 3 (três) anos, empregado ou
diretor da Companhia, do Acionista
Controlador ou de sociedade
controlada pela Companhia; (iv) não
ser fornecedor ou comprador, direto
ou indireto, de serviços e/ou
produtos da Companhia, em
magnitude que implique perda de
independência;
(v)
não
ser
funcionário ou administrador de
sociedade ou entidade que esteja
oferecendo
ou
demandando
serviços
e/ou
produtos
à
Companhia, em magnitude que
implique perda de independência;
(vi) não ser cônjuge ou parente até
segundo
grau
de
algum
administrador da Companhia; e (vii)
não receber outra remuneração da
Companhia além daquela relativa ao
cargo de conselheiro (proventos em
dinheiro oriundos de participação no
capital estão excluídos desta
restrição).
Parágrafo
Segundo:
O
enquadramento do Conselheiro
como independente deve considerar

relações
comerciais
com
a
Companhia ou com o seu acionista
controlador que tenha poder
decisório
na
condução
das
atividades da referida sociedade ou
entidade;
(v)
recebe
outra
remuneração da companhia, de seu
acionista controlador, sociedades
coligadas, controladas ou sob
controle comum além daquela
relativa à atuação como membro do
conselho de administração ou de
comitês da Companhia, de seu
acionista controlador, de suas
sociedades coligadas, controladas
ou sob controle comum, exceto
proventos em dinheiro decorrentes
de participação no capital social da
companhia e benefícios advindos de
planos
de
previdência
complementar.
Parágrafo Quarto: A caracterização
do indicado ao Conselho de
Administração como Conselheiro
Independente será deliberada pela
Assembleia Geral, que poderá
basear sua decisão: (a) na
declaração,
encaminhada
pelo
indicado
a
Conselheiro
Independente ao Conselho de
Administração,
atestando
seu
enquadramento em relação aos
critérios
de
independência
estabelecidos neste Estatuto Social,
contemplando
a
respectiva

sua relação: (i) com a Companhia,
seus controladores diretos ou
indiretos e seus administradores; e
(ii) com as sociedades controladas,
coligadas ou sob controle comum.
Para fins de verificação do
enquadramento do Conselheiro
como
independente,
não
é
considerado como independente
aquele que: (i) é acionista
controlador direto ou indireto da
Companhia; (ii) tem seu exercício de
voto nas reuniões do Conselho de
Administração vinculado por acordo
de acionistas que tenha por objeto
matérias relacionadas à Companhia;
(iii) é cônjuge, companheiro ou
parente, em linha reta ou colateral,
até segundo grau do acionista
controlador, de administrador da
Companhia ou de administrador do
acionista controlador; e (iv) foi, nos
últimos 3 (três) anos, empregado ou
diretor da Companhia ou do seu
acionista controlador.
Parágrafo Terceiro: Para os fins da
verificação do enquadramento do
Conselheiro
Independente,
as
situações descritas abaixo devem
ser analisadas de modo a verificar se
implicam perda de independência do
Conselheiro Independente em razão
das características, magnitude e
extensão do relacionamento: (i) é
afim até segundo grau do acionista

justificativa, se verificada alguma
das situações previstas no parágrafo
segundo; e (b) na manifestação do
Conselho de Administração da
Companhia, inserida na proposta da
administração
referente
à
Assembleia Geral para eleição de
administradores,
quanto
ao
enquadramento
ou
não
enquadramento do candidato nos
critérios de independência. O
procedimento ora previsto não se
aplica às indicações de candidatos a
membros
do
Conselho
de
Administração: (i) que não atendam
ao prazo de antecedência para
inclusão de candidatos no boletim de
voto,
conforme
disposto
na
regulamentação editada pela CVM
sobre votação a distância; e (ii)
mediante votação em separado.
Parágrafo Quinto: Quando, em
decorrência do cálculo do percentual
referido no caput, o resultado gerar
um
número
fracionário,
a
Companhia deve proceder ao
arredondamento para o número
inteiro imediatamente superior.

controlador, de administrador da
Companhia ou de administrador do
acionista controlador; (ii) foi, nos
últimos 3 (três) anos, empregado ou
diretor de sociedades coligadas,
controladas ou sob controle comum;
(iii) tem relações comerciais com a
companhia,
o
seu
acionista
controlador
ou
sociedades
coligadas, controladas ou sob
controle comum; (iv) ocupa cargo em
sociedade ou entidade que tenha
relações
comerciais
com
a
Companhia ou com o seu acionista
controlador que tenha poder
decisório
na
condução
das
atividades da referida sociedade ou
entidade;
(v)
recebe
outra
remuneração da companhia, de seu
acionista controlador, sociedades
coligadas, controladas ou sob
controle comum além daquela
relativa à atuação como membro do
conselho de administração ou de
comitês da Companhia, de seu
acionista controlador, de suas
sociedades coligadas, controladas
ou sob controle comum, exceto
proventos em dinheiro decorrentes
de participação no capital social da
companhia e benefícios advindos de
planos
de
previdência
complementar.
Parágrafo Quarto: A caracterização
do indicado ao Conselho de

Administração como Conselheiro
Independente será deliberada pela
Assembleia Geral, que poderá
basear sua decisão: (a) na
declaração,
encaminhada
pelo
indicado
a
Conselheiro
Independente ao Conselho de
Administração,
atestando
seu
enquadramento em relação aos
critérios
de
independência
estabelecidos neste Estatuto Social,
contemplando
a
respectiva
justificativa, se verificada alguma
das situações previstas no parágrafo
segundo; e (b) na manifestação do
Conselho de Administração da
Companhia, inserida na proposta da
administração
referente
à
Assembleia Geral para eleição de
administradores,
quanto
ao
enquadramento
ou
não
enquadramento do candidato nos
critérios de independência. O
procedimento ora previsto não se
aplica às indicações de candidatos a
membros
do
Conselho
de
Administração: (i) que não atendam
ao prazo de antecedência para
inclusão de candidatos no boletim de
voto,
conforme
disposto
na
regulamentação editada pela CVM
sobre votação a distância; e (ii)
mediante votação em separado.
Parágrafo Quinto: Quando, em
decorrência do cálculo do percentual

ARTIGO 20: Em suas faltas e
impedimentos
ocasionais,
o
Presidente
do
Conselho
de
Administração será substituído pelo
Vice-Presidente e, na ausência
deste, por qualquer membro do
Conselho
de
Administração
escolhido em reunião do órgão. Os
demais membros do Conselho de
Administração substituir-se-ão entre
si na forma que for deliberada pelo
órgão.
Parágrafo Primeiro: No caso de
vacância do cargo de Presidente,
assumirá o cargo de Presidente, o
Vice-Presidente e, no caso de
vacância deste, o novo Presidente
será indicado pelo Conselho de
Administração,
em
reunião
especialmente convocada para este
fim.
Parágrafo Segundo: No caso de
vacância de membro do Conselho
de Administração, o substituto será
eleito
pelos
conselheiros
remanescentes,
servindo
o
substituto até a primeira Assembleia
Geral que se reunir após o evento,

ARTIGO 26: Em suas faltas e
impedimentos
ocasionais,
o
Presidente
do
Conselho
de
Administração será substituído por
outro membro do Conselho de
Administração escolhido em reunião
do órgão. Os demais membros do
Conselho
de
Administração
substituir-se-ão entre si na forma
que for deliberada pelo órgão.
Parágrafo Primeiro: No caso de
vacância do cargo de Presidente do
Conselho de Administração, o novo
Presidente será indicado pelo
Conselho de Administração, em
reunião especialmente convocada
para este fim.
Parágrafo Segundo: No caso de
vacância de membro do Conselho
de Administração, o substituto será
eleito
pelos
conselheiros
remanescentes,
servindo
o
substituto até a primeira Assembleia
Geral que se reunir após o evento,
na forma do Artigo 150 da Lei nº
6.404/76. Se ocorrer vacância na
maioria dos cargos, a Assembleia

referido no Parágrafo Segundo caput
acima, o resultado gerar um número
fracionário, a Companhia deve
proceder ao arredondamento para o
número
inteiro
imediatamente
superior.
ARTIGO 2026: Em suas faltas e
impedimentos
ocasionais,
o
Presidente
do
Conselho
de
Administração será substituído pelo
Vice-Presidente e, na ausência
deste, por qualquer outro membro do
Conselho
de
Administração
escolhido em reunião do órgão. Os
demais membros do Conselho de
Administração substituir-se-ão entre
si na forma que for deliberada pelo
órgão.
Parágrafo Primeiro: No caso de
vacância do cargo de Presidente,
assumirá o cargo do Conselho de
Presidente, o Vice-Presidente e, no
caso
de
vacância
deste
Administração, o novo Presidente
será indicado pelo Conselho de
Administração,
em
reunião
especialmente convocada para este
fim.
Parágrafo Segundo: No caso de
vacância de membro do Conselho
de Administração, o substituto será
eleito
pelos
conselheiros
remanescentes,
servindo
o
substituto até a primeira Assembleia

Excluir a figura do VicePresidente do Conselho
de Administração.

na forma do artigo 150 da Lei nº
6.404/76.

Geral será convocada para proceder
nova eleição.

Parágrafo Terceiro: Os membros
do Conselho de Administração
deverão permanecer em seus
cargos e no exercício de suas
funções até que sejam eleitos seus
substitutos, exceto se de outra forma
for deliberado pela Assembleia Geral
de acionistas.

Parágrafo Terceiro: Os membros
do Conselho de Administração
deverão permanecer em seus
cargos e no exercício de suas
funções até que sejam eleitos seus
substitutos, exceto se de outra forma
for deliberado pela Assembleia Geral
de acionistas.

ARTIGO 21: O Conselho de
Administração
reunir-se-á,
em
caráter ordinário, uma vez a cada 03
(três meses) e, extraordinariamente,
sempre que convocado por seu
Presidente ou por 2 (dois) membros
do Conselho de Administração
agindo em conjunto, mediante
convocação escrita – através de
carta, telegrama, fac-símile, correio
eletrônico, ou qualquer outro meio
de comunicação com comprovante
de recebimento.
Parágrafo Primeiro: As reuniões do
Conselho de Administração serão
convocadas com, no mínimo, 10
(dez) dias de antecedência. A
presença da totalidade dos membros
do Conselho de Administração
dispensará qualquer formalidade de
convocação.
Considera-se

ARTIGO 27: O Conselho de
Administração
reunir-se-á,
em
caráter ordinário, uma vez a cada 3
(três meses) e, extraordinariamente,
sempre que convocado por seu
Presidente ou pela maioria dos seus
membros, mediante convocação
escrita através de carta, telegrama,
fac-símile, correio eletrônico, ou
qualquer outro meio de comunicação
com comprovante de recebimento.
Parágrafo Primeiro: As reuniões do
Conselho de Administração serão
convocadas com, no mínimo, 48
(quarenta e oito) horas de
antecedência. A presença da
totalidade
dos
membros
do
Conselho
de
Administração
dispensará qualquer formalidade de
convocação.
Considera-se

Geral que se reunir após o evento,
na forma do Artigo 150 da Lei nº
6.404/76. Se ocorrer vacância na
maioria dos cargos, a Assembleia
Geral será convocada para proceder
nova eleição.
Parágrafo Terceiro: Os membros
do Conselho de Administração
deverão permanecer em seus
cargos e no exercício de suas
funções até que sejam eleitos seus
substitutos, exceto se de outra forma
for deliberado pela Assembleia Geral
de acionistas.
ARTIGO 2127: O Conselho de
Administração
reunir-se-á,
em
caráter ordinário, uma vez a cada 3
(três meses) e, extraordinariamente,
sempre que convocado por seu
Presidente ou por 2 (dois) pela
maioria dos seus membros do
Conselho de Administração agindo
em conjunto, mediante convocação
escrita através de carta, telegrama,
fac-símile, correio eletrônico, ou
qualquer outro meio de comunicação
com comprovante de recebimento.
Parágrafo Primeiro: As reuniões do
Conselho de Administração serão
convocadas com, no mínimo, 10
(dez) dias 48 (quarenta e oito) horas
de antecedência. A presença da
totalidade
dos
membros
do
Conselho
de
Administração
dispensará qualquer formalidade de

Alterar modo de
convocação das Reuniões
do Conselho de
Administração e prazo
para conferir maior
agilidade nas
deliberações, quando
necessário.

regularmente
convocado
conselheiro presente à reunião.

o

Parágrafo Segundo: As reuniões do
Conselho de Administração serão
instaladas pelo Presidente do
Conselho de Administração, ou, na
sua falta, pelo Vice-Presidente. O
Conselho de Administração só se
reunirá e deliberará validamente
com a presença da maioria de seus
membros em exercício. Uma vez
instaladas, as reuniões do Conselho
de Administração serão presididas
pelo Presidente ou pelo VicePresidente do Conselho que
convidará um dos presentes ou
advogado da Companhia para
secretariar os trabalhos.
Parágrafo Terceiro: A deliberações
do Conselho de Administração serão
tomadas pela maioria de votos dos
presentes.
Parágrafo Quinto: Os Conselheiros
poderão participar das reuniões do
Conselho de Administração por meio
de
conferência
telefônica,
videoconferência ou outro meio de
comunicação eletrônica e serão
considerados presentes à reunião,
devendo enviar a confirmação de
seu voto, por escrito, até o final da
respectiva reunião, por carta, fac-

regularmente
convocado
Conselheiro presente à reunião.

o

Parágrafo Segundo: As reuniões do
Conselho de Administração serão
instaladas pelo Presidente do
Conselho de Administração, ou, na
sua falta, por qualquer Conselheiro
escolhido pela maioria dos votos. O
Conselho de Administração só se
reunirá e deliberará validamente
com a presença da maioria de seus
membros em exercício. Uma vez
instaladas, as reuniões do Conselho
de Administração serão presididas
pelo Presidente do Conselho que
convidará um dos presentes para
secretariar os trabalhos.
(...)
Parágrafo Quinto: Os Conselheiros
poderão participar das reuniões do
Conselho de Administração por meio
de
conferência
telefônica,
videoconferência ou outro meio de
comunicação eletrônica e serão
considerados presentes à reunião,
devendo enviar a confirmação de
seu voto, por escrito, até o final da
respectiva reunião, por carta, facsímile ou correio eletrônico, ficando
o secretário da reunião investido dos
poderes para assinar a respectiva
ata de reunião do Conselho de
Administração em nome dos

convocação.
Considera-se
regularmente
convocado
o
Conselheiro presente à reunião.
Parágrafo Segundo: As reuniões do
Conselho de Administração serão
instaladas pelo Presidente do
Conselho de Administração, ou, na
sua falta, pelo Vice-Presidente por
qualquer Conselheiro escolhido pela
maioria dos votos. O Conselho de
Administração só se reunirá e
deliberará validamente com a
presença da maioria de seus
membros em exercício. Uma vez
instaladas, as reuniões do Conselho
de Administração serão presididas
pelo Presidente ou pelo VicePresidente do Conselho que
convidará um dos presentes ou
advogado da Companhia para
secretariar os trabalhos.
(...)
Parágrafo Quinto: Os Conselheiros
poderão participar das reuniões do
Conselho de Administração por meio
de
conferência
telefônica,
videoconferência ou outro meio de
comunicação eletrônica e serão
considerados presentes à reunião,
devendo enviar a confirmação de
seu voto, por escrito, até o final da
respectiva reunião, por carta, facsímile ou correio eletrônico, ficando

símile ou correio eletrônico, ficando
o presidente da reunião investido
dos poderes para assinar a
respectiva ata de Reunião do
Conselho de Administração em
nome dos conselheiros que não
esteja presente fisicamente.
ARTIGO 22: Sem prejuízo dos
demais poderes e atribuições
conferidos por lei, compete ao
Conselho de Administração:

conselheiros
que
não
presente fisicamente.

(a) fixar a orientação geral dos
negócios da Companhia, aprovando
as diretrizes, políticas empresariais e
objetivos básicos;
(b) eleger e destituir, definir a
remuneração e as atribuições dos
membros
da
Diretoria
da
Companhia, observados os limites
estabelecidos
pela
Assembleia
Geral;
(c) fiscalizar a gestão dos Diretores
da Companhia, examinar, a qualquer
tempo, os livros e papéis da
Companhia e solicitar informações
sobre quaisquer atos celebrados, ou
em via de celebração, pela
Companhia;
(d) convocar as Assembleias Gerais;
(e) determinar a suspensão dos
serviços de transferência de ações;

esteja

o presidente secretário da reunião
investido dos poderes para assinar a
respectiva ata de reunião do
Conselho de Administração em
nome dos conselheiros que não
esteja presente fisicamente.

ARTIGO 28: Sem prejuízo dos
demais poderes e atribuições
conferidos por lei, compete ao
Conselho de Administração:

ARTIGO 2228: Sem prejuízo dos
demais poderes e atribuições
conferidos por lei, compete ao
Conselho de Administração:

(i) fixar a orientação geral dos
negócios da Companhia;

(a)(i) fixar a orientação geral dos
negócios da Companhia, aprovando
as diretrizes, políticas empresariais e
objetivos básicos;

(ii) eleger e destituir os Diretores,
bem como fixar as suas atribuições
e distribuir a remuneração fixada
pela Assembleia Geral entre os
administradores da Companhia;
(iii) fiscalizar a gestão dos Diretores,
examinando, a qualquer tempo, os
livros e papéis da Companhia e
solicitando
informações
sobre
contratos celebrados ou em vias de
celebração e quaisquer outros atos;
(iv) convocar as Assembleias Gerais
e as Assembleias Especiais;
(v) manifestar-se previamente sobre
o Relatório da Administração, as
contas
da
Diretoria,
as
Demonstrações Financeiras do

(b)(ii) eleger e destituir os Diretores,
definir a remuneração e bem como
fixar as suas atribuições dos
membros
da
Diretoria
da
Companhia, observados os limites
estabelecidos
e
distribuir
a
remuneração
fixada
pela
Assembleia
Geral
entre
os
administradores da Companhia;
(c)(iii) fiscalizar a gestão dos
Diretores da Companhia, examinar,
examinando, a qualquer tempo, os
livros e papéis da Companhia e
solicitar solicitando informações
sobre contratos celebrados ou em
vias de celebração e quaisquer
outros atos celebrados, ou em via de
celebração, pela Companhia;

Elencar e detalhar as
competências do
Conselho de
Administração, em linha
com as melhores práticas
de governança.

(f) distribuir entre os membros do
Conselho de Administração e da
Diretoria a remuneração fixada pela
Assembleia Geral;
(g) propor planos de opção de
compra
de
ações
para
administradores,
empregados,
prestadores de serviços, assim
como
administradores
e
empregados de outras sociedades
que sejam controladas, direta ou
indiretamente, pela Companhia;
(h) fixar os critérios gerais de
remuneração e as políticas de
benefícios dos administradores da
Companhia e de sociedades
controladas, direta ou indiretamente,
pela Companhia;
(i)
aprovar
previamente
a
implementação ou alteração de
plano de incentivo de remuneração
de longo-prazo aos empregados da
Companhia e/ou de sociedades
controladas direta ou indiretamente
pela Companhia;
(j) manifestar-se e submeter à
Assembleia Geral o relatório da
administração,
as
contas
da
Diretoria e as demonstrações
financeiras da Companhia;

exercício e examinar os balancetes
mensais;
(vi) aprovar os orçamentos anuais e
plurianuais, os planos estratégicos,
os projetos de expansão e os
programas de investimento da
Companhia;
(vii) escolher e destituir os auditores
independentes da Companhia;
(viii) autorizar a contratação de
qualquer operação que envolva
valores
superiores
a
R$40.000.000,00 (quarenta milhões
de reais), montante este que será
atualizado ao final de cada exercício
social pela variação do IPCA - Índice
Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo divulgado pelo IBGE, ou por
índice que venha a substituí-lo em
caso de sua extinção, relacionadas
com a: (i) aquisição, alienação ou
oneração de bens imóveis ou
investimentos
detidos
pela
Companhia; e (ii) contratação de
empréstimos ou financiamentos pela
Companhia,
na
condição
de
mutuante ou mutuária;
(ix) aprovar a participação da
Companhia no capital de outras
sociedades
assim
como
a
disposição ou alienação dessa
participação, no País ou no exterior;

(d)(iv) convocar as Assembleias
Gerais e as Assembleias Especiais;
(e) determinar a suspensão dos
serviços de transferência de ações;
(f) distribuir entre os membros do
Conselho de Administração e da
Diretoria a remuneração fixada pela
Assembleia Geral;
(g) propor planos de opção de
compra
de
ações
para
administradores,
empregados,
prestadores de serviços, assim
como
administradores
e
empregados de outras sociedades
que sejam controladas, direta ou
indiretamente, pela Companhia;
(h) fixar os critérios gerais de
remuneração e as políticas de
benefícios dos administradores da
Companhia e de sociedades
controladas, direta ou indiretamente,
pela Companhia;
(i)
aprovar
previamente
a
implementação ou alteração de
plano de incentivo de remuneração
de longo-prazo aos empregados da
Companhia e/ou de sociedades
controladas direta ou indiretamente
pela Companhia;

(k) propor à Assembleia Geral a
destinação do lucro líquido do
exercício, observado o disposto
neste Estatuto Social;
(l) autorizar o levantamento de
balanços semestrais ou em períodos
menores e, com base neles, declarar
dividendos, bem como declarar
dividendos intermediários à conta de
lucros acumulados ou de reservas
de lucros existentes no último
balanço
anual
ou
semestral,
observadas
as
limitações
e
disposições estatutárias e legais;
(m) atribuir aos administradores da
Companhia a sua parcela de
participação nos lucros apurados em
balanços
levantados
pela
Companhia, incluindo balanços
intermediários,
respeitadas
as
limitações e disposições estatutárias
e legais;
(n) autorizar qualquer mudança nas
políticas
contábeis
ou
de
apresentação de relatórios da
Companhia, exceto se exigido pelos
princípios contábeis geralmente
aceitos nas jurisdições em que a
Companhia opera;
(o) escolher e destituir os auditores
independentes da Companhia;

(x) autorizar a emissão de ações da
Companhia nos limites do capital
autorizado, previsto no Artigo 9º
deste Estatuto Social, fixando as
condições de emissão, inclusive
preço e prazo de integralização,
podendo, ainda, ser excluído ou
reduzido o direito de preferência nas
emissões de ações, cuja colocação
seja feita mediante venda em bolsa
ou por subscrição pública, ou
permuta por ações em oferta pública
de aquisição de controle, nos termos
estabelecidos em lei;
(xi) deliberar sobre a emissão de
bônus de subscrição e debêntures
conversíveis em ações, observandose os limites do Artigo 9º deste
Estatuto Social;
(xii) deliberar sobre a aquisição pela
Companhia de ações de sua própria
emissão, para manutenção em
tesouraria
e/ou
posterior
cancelamento ou alienação;
(xiii) aprovar a contratação da
instituição depositária prestadora de
serviços de ações escriturais;
(xiv) dispor, observadas as normas
deste Estatuto Social e da legislação
vigente, sobre a ordem de seus
trabalhos e adotar ou baixar normas

(k) propor à Assembleia Geral a
destinação do lucro líquido do
exercício, observado o disposto
neste Estatuto Social;
(j) (v) manifestar-se e submeter à
Assembleia
Geral
previamente
sobre o Relatório da Administração,
as contas da Diretoria e, as
Demonstrações Financeiras do
exercício e examinar os balancetes
mensais;
(l) autorizar o levantamento de
balanços semestrais ou em períodos
menores e, com base neles, declarar
dividendos, bem como declarar
dividendos intermediários à conta de
lucros acumulados ou de reservas
de lucros existentes no último
balanço
anual
ou
semestral,
observadas
as
limitações
e
disposições estatutárias e legais;
(m) atribuir aos administradores da
Companhia a sua parcela de
participação nos lucros apurados em
balanços
levantados
pela
Companhia, incluindo balanços
intermediários,
respeitadas
as
limitações e disposições estatutárias
e legais;
(vi) aprovar os orçamentos anuais e
plurianuais, os planos estratégicos,
os projetos de expansão e os

(p)
aprovar
a
emissão
e
cancelamento
de
debêntures
simples, bem como a emissão de
debêntures conversíveis em ações,
dentro do limite do capital
autorizado, e de debêntures não
conversíveis da Companhia e de
suas controladas;
(q) autorizar a emissão de bônus de
subscrição,
debêntures,
notas
promissórias e outros instrumentos
utilizados pelo mercado para
captação de recursos, podendo
deliberar sobre as condições de
emissão e resgate, nos termos da
legislação em vigor;
(r) aprovar a aquisição, pela
Companhia, de ações de sua própria
emissão para manutenção em
tesouraria
para
posterior
cancelamento ou alienação;
(s) autorizar previamente: (i) a
celebração, pela Companhia, de
quaisquer
contratos,
incluindo,
exemplificativamente,
para
a
aquisição
de
participações
societárias ou ativos; ou (ii) a
concessão, pela Companhia, de
garantia real ou fidejussória, em
favor da própria Companhia, de
sociedade por ela controlada ou de
terceiros – em quaisquer das
hipóteses descritas nos itens (i) ou

regimentais
funcionamento;

para

seu

(xv) decidir o teor do voto a ser
proferido pela Companhia em
assembleias gerais ordinárias e/ou
extraordinárias, reuniões prévias de
acionistas ou quotistas, reuniões de
sócios, e/ou em qualquer outra
reunião de sociedades das quais a
Companhia venha a ser titular de
participação societária;
(xvi) manifestar-se favorável ou
contrariamente a respeito de
qualquer oferta pública de aquisição
de ações que tenha por objeto as
ações de emissão da Companhia,
por meio de parecer prévio
fundamentado, divulgado em até 15
(quinze) dias da publicação do edital
da oferta pública de aquisição de
ações, que deverá abordar, no
mínimo (i) a conveniência e
oportunidade da oferta pública de
aquisição de ações quanto ao
interesse da Companhia e do
conjunto dos acionistas, inclusive em
relação ao preço e aos potenciais
impactos à liquidez dos valores
mobiliários de sua titularidade; (ii) as
repercussões da oferta pública de
aquisição de ações sobre os
interesses da Companhia; (iii) os
planos estratégicos divulgados pelo
ofertante em relação à Companhia;

programas de
Companhia;

investimento

da

(n) autorizar qualquer mudança nas
políticas
contábeis
ou
de
apresentação de relatórios da
Companhia, exceto se exigido pelos
princípios contábeis geralmente
aceitos nas jurisdições em que a
Companhia opera;
(o)(vii) escolher e destituir
auditores
independentes
Companhia;

os
da

(viii) autorizar a contratação de
qualquer operação que envolva
valores
superiores
a
R$40.000.000,00 (quarenta milhões
de reais), montante este que será
atualizado ao final de cada exercício
social pela variação do IPCA - Índice
Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo divulgado pelo IBGE, ou por
índice que venha a substituí-lo em
caso de sua extinção, relacionadas
com a: (i) aquisição, alienação ou
oneração de bens imóveis ou
investimentos
detidos
pela
Companhia; e (ii) contratação de
empréstimos ou financiamentos pela
Companhia,
na
condição
de
mutuante ou mutuária;
(ix) aprovar a participação da
Companhia no capital de outras

(ii), em operações das quais sejam
parte a Companhia ou qualquer de
suas controladas e que sejam
contratadas por período superior a
48 (quarenta e oito) meses ou cujo
valor represente mais de 10 % (dez
por cento) do capital e reservas da
Companhia em seu último balanço;
(t) autorizar a aquisição, alienação,
transferência, cessão, oneração ou
outra forma de disposição, a
qualquer título, incluindo conferência
ao capital de outra sociedade, de
bem do ativo permanente, cujo valor
supere o maior valor entre R$
50.000.000,00 (cinquenta milhões)
de reais ou 10% (dez por cento) do
ativo
consolidado
total
da
Companhia;
(u) deliberar sobre a contratação
pela Companhia de financiamento e
empréstimos em valor superior a
10% (dez por cento) do patrimônio
líquido da Companhia, apurado no
último balanço patrimonial aprovado
da respectiva sociedade, por
operação isolada; e
(v) elaborar e divulgar parecer
fundamentado sobre qualquer oferta
pública de aquisição de ações que
tenha por objeto as ações de
emissão da Companhia, em até 15
(quinze) dias da publicação do edital
da oferta pública de aquisição de

(iv) alternativas à aceitação da oferta
pública de aquisição de ações
disponíveis no mercado; (iv) outros
pontos que o Conselho de
Administração
considerar
pertinentes,
bem
como
as
informações exigidas pelas regras
aplicáveis estabelecidas pela CVM.
O parecer do conselho de
administração deve abranger a
opinião fundamentada favorável ou
contrária à aceitação da oferta
pública, alertando que é de
responsabilidade de cada acionista a
decisão final sobre tal oferta;
(xvii) aprovar e reformar o código de
ética e conduta da Companhia e as
políticas corporativas relacionadas a
(i) divulgação de informações e
negociação de valores mobiliários;
(ii) remuneração; (iii) indicação de
membros
do
Conselho
de
Administração, seus Comitês de
Assessoramento
e
Diretoria
Estatutária; (iv) gerenciamento de
riscos; e (v) transações com partes
relacionadas;
(xviii) aprovar o regimento interno da
Diretoria e de todos os Comitês;
(xix) designar os membros do
Comitê de Auditoria e Partes
Relacionadas, do Comitê de
Finanças e Alocação de Capital, do

sociedades
assim
como
a
disposição ou alienação dessa
participação, no País ou no exterior;
(p)(x) autorizar a emissão de ações
da Companhia nos limites do capital
autorizado, previsto no Artigo 9º
deste Estatuto Social, fixando as
condições de emissão, inclusive
preço e prazo de integralização,
podendo, ainda, ser excluído ou
reduzido o direito de preferência nas
emissões de ações, cuja colocação
seja feita mediante venda em bolsa
ou por subscrição pública, ou
permuta por ações em oferta pública
de aquisição de controle, nos termos
da legislação estabelecidos em vigor
lei;
(q) autorizar a emissão de bônus de
subscrição,
debêntures,
notas
promissórias e outros instrumentos
utilizados pelo mercado para
captação de recursos, podendo
deliberar sobre as condições de
emissão e resgate, nos termos da
legislação em vigor;
(xi) deliberar sobre a emissão de
bônus de subscrição e debêntures
conversíveis em ações, observandose os limites do Artigo 9º deste
Estatuto Social;

ações, no qual se manifestará, ao
menos: (a) sobre a conveniência e
oportunidade da oferta pública de
aquisição de ações quanto ao
interesse da Companhia e do
conjunto de seus acionistas,
inclusive em relação ao preço e aos
potenciais impactos para a liquidez
das ações; (b) quanto aos planos
estratégicos
divulgados
pelo
ofertante em relação à Companhia;
(c) a respeito de alternativas à
aceitação da oferta pública de
aquisição de ações disponíveis no
mercado. O referido parecer deve
abranger a opinião fundamentada
favorável ou contrária à aceitação da
oferta pública de aquisição de ações,
alertando que é de responsabilidade
de cada acionista a decisão final
sobre a referida aceitação.

Comitê de Pessoas, Cultura e
Organização e do Comitê de Riscos
e Compliance e dos demais Comitês
que vierem a ser instituídos pelo
Conselho de Administração;
(xx) decidir sobre qualquer assunto
que não se compreenda na
competência
privativa
da
Assembleia Geral ou da Diretoria,
conforme previsto em Lei ou neste
Estatuto Social.

(r)(xii) aprovar deliberar sobre a
aquisição pela Companhia de ações
de sua própria emissão, para
manutenção em tesouraria para e/ou
posterior
cancelamento
ou
alienação;
(s) autorizar previamente: (i) a
celebração, pela Companhia, de
quaisquer
contratos,
incluindo,
exemplificativamente,
para
a
aquisição
de
participações
societárias ou ativos; ou (ii) a
concessão, pela Companhia, de
garantia real ou fidejussória, em
favor da própria Companhia, de
sociedade por ela controlada ou de
terceiros – em quaisquer das
hipóteses descritas nos itens (i) ou
(ii), em operações das quais sejam
parte a Companhia ou qualquer de
suas controladas e que sejam
contratadas por período superior a
48 (quarenta e oito) meses ou cujo
valor represente mais de 10 % (dez
por cento) do capital e reservas da
Companhia em seu último balanço;
(t) autorizar a aquisição, alienação,
transferência, cessão, oneração ou
outra forma de disposição, a
qualquer título, incluindo conferência
ao capital de outra sociedade, de
bem do ativo permanente, cujo valor
supere o maior valor entre R$
50.000.000,00 (cinquenta milhões)

de reais ou 10% (dez por cento) do
ativo
consolidado
total
da
Companhia;
(u) deliberar sobre a contratação
pela Companhia de financiamento e
empréstimos em valor superior a
10% (dez por cento) do patrimônio
líquido da Companhia, apurado no
último balanço patrimonial aprovado
da respectiva sociedade, por
operação isolada; e
(xiii) aprovar a contratação da
instituição depositária prestadora de
serviços de ações escriturais;
(xiv) dispor, observadas as normas
deste Estatuto Social e da legislação
vigente, sobre a ordem de seus
trabalhos e adotar ou baixar normas
regimentais
para
seu
funcionamento;
(xv) decidir o teor do voto a ser
proferido pela Companhia em
assembleias gerais ordinárias e/ou
extraordinárias, reuniões prévias de
acionistas ou quotistas, reuniões de
sócios, e/ou em qualquer outra
reunião de sociedades das quais a
Companhia venha a ser titular de
participação societária;
(v)(xvi) manifestar-se favorável ou
contrariamente a respeito de

qualquer oferta pública de aquisição
de ações que tenha por objeto as
ações de emissão da Companhia,
por meio de parecer prévio
fundamentado, divulgado em até 15
(quinze) dias da publicação do edital
da oferta pública de aquisição de
ações, no qual se manifestará, ao
menos que deverá abordar, no
mínimo (ai) sobre a conveniência e
oportunidade da oferta pública de
aquisição de ações quanto ao
interesse da Companhia e do
conjunto de seus dos acionistas,
inclusive em relação ao preço e aos
potenciais impactos para a à liquidez
das ações dos valores mobiliários de
sua titularidade; (ii) as repercussões
da oferta pública de aquisição de
ações sobre os interesses da
Companhia; (biii) quanto aos os
planos estratégicos divulgados pelo
ofertante em relação à Companhia;
(civ) a respeito de alternativas à
aceitação da oferta pública de
aquisição de ações disponíveis no
mercado; (iv) outros pontos que o
Conselho
de
Administração
considerar pertinentes, bem como as
informações exigidas pelas regras
aplicáveis estabelecidas pela CVM
O referido parecer do conselho de
administração deve abranger a
opinião fundamentada favorável ou
contrária à aceitação da oferta
pública de aquisição de ações,

alertando que é de responsabilidade
de cada acionista a decisão final
sobre tal ofertaa referida aceitação.;
(xvii) aprovar e reformar o código de
ética e conduta da Companhia e as
políticas corporativas relacionadas a
(i) divulgação de informações e
negociação de valores mobiliários;
(ii) remuneração; (iii) indicação de
membros
do
Conselho
de
Administração, seus Comitês de
Assessoramento
e
Diretoria
Estatutária; (iv) gerenciamento de
riscos; e (v) transações com partes
relacionadas;
(xviii) aprovar o regimento interno da
Diretoria e de todos os Comitês;
(xix) designar os membros do
Comitê de Auditoria e Partes
Relacionadas, do Comitê de
Finanças e Alocação de Capital, do
Comitê de Pessoas, Cultura e
Organização e do Comitê de Riscos
e Compliance e dos demais Comitês
que vierem a ser instituídos pelo
Conselho de Administração;
(xx) decidir sobre qualquer assunto
que não se compreenda na
competência
privativa
da
Assembleia Geral ou da Diretoria,
conforme previsto em Lei ou neste
Estatuto Social.

III – COMITÊ DE AUDITORIA E PARTES RELACIONADAS
ARTIGO 29: O Comitê de Auditoria ARTIGO 29: O Comitê de Auditoria
e Partes Relacionadas, órgão de e Partes Relacionadas, órgão de
assessoramento
vinculado
ao assessoramento
vinculado
ao
Conselho de Administração, será Conselho de Administração, será
composto por, no mínimo, 3 (três) composto por, no mínimo, 3 (três)
membros independentes, eleitos membros independentes, eleitos
pelo Conselho de Administração, pelo Conselho de Administração,
sendo que ao menos 1 (um) deve ser sendo que ao menos 1 (um) deve ser
Conselheiro Independente, e ao Conselheiro Independente, e ao
menos 1 (um) deve ter reconhecida menos 1 (um) deve ter reconhecida
experiência
em
assuntos
de experiência
em
assuntos
de
contabilidade societária nos termos contabilidade societária nos termos
da regulamentação editada pela da regulamentação editada pela
CVM.
CVM.
Parágrafo Primeiro: O mesmo
membro do Comitê de Auditoria e
Partes
Relacionadas
poderá
acumular ambas as características
referidas no caput.

Parágrafo Primeiro: O mesmo
membro do Comitê de Auditoria e
Partes
Relacionadas
poderá
acumular ambas as características
referidas no caput.

Parágrafo Segundo: As atividades
do coordenador do Comitê de
Auditoria e Partes Relacionadas
serão definidas em seu regimento
interno, a ser aprovado pelo
Conselho de Administração.

Parágrafo Segundo: As atividades
do coordenador do Comitê de
Auditoria e Partes Relacionadas
serão definidas em seu regimento
interno, a ser aprovado pelo
Conselho de Administração.

Parágrafo Terceiro: É vedada a
participação, como membros do
Comitê de Auditoria e Partes
Relacionadas de Diretores da
Companhia, de suas controladas, de
seu acionista controlador, de

Parágrafo Terceiro: É vedada a
participação, como membros do
Comitê de Auditoria e Partes
Relacionadas de Diretores da
Companhia, de suas controladas, de
seu acionista controlador, de

Criação do Comitê de
Auditoria e Partes
Relacionadas, no contexto
de refletir as melhores
práticas de governança do
Regulamento do Novo
Mercado.

coligadas ou sociedades sob
controle comum.
ARTIGO 30: O Comitê de Auditoria
e Partes Relacionadas é órgão de
assessoramento
vinculado
ao
Conselho de Administração, com
autonomia operacional e orçamento
próprio aprovado pelo Conselho de
Administração, destinado a cobrir
despesas com seu funcionamento.
Compete ao Comitê de Auditoria e
Partes Relacionadas, entre outras
matérias:

coligadas ou sociedades sob
controle comum.
ARTIGO 30: O Comitê de Auditoria
e Partes Relacionadas é órgão de
assessoramento
vinculado
ao
Conselho de Administração, com
autonomia operacional e orçamento
próprio aprovado pelo Conselho de
Administração, destinado a cobrir
despesas com seu funcionamento.
Compete ao Comitê de Auditoria e
Partes Relacionadas, entre outras
matérias:

(i) opinar sobre a contratação e
destituição dos serviços de auditoria
independente;

(i) opinar sobre a contratação e
destituição dos serviços de auditoria
independente;

(ii)
avaliar
trimestrais,
intermediárias
financeiras;

(ii)
avaliar
trimestrais,
intermediárias
financeiras;

as
e

informações
demonstrações
demonstrações

as
e

informações
demonstrações
demonstrações

(iii) acompanhar as atividades da
auditoria interna e da área de
controles internos da Companhia;

(iii) acompanhar as atividades da
auditoria interna e da área de
controles internos da Companhia;

(iv)
avaliar
e
monitorar
as
exposições de risco da Companhia;

(iv)
avaliar
e
monitorar
as
exposições de risco da Companhia;

(v) avaliar, monitorar e recomendar à
Administração a correção ou
aprimoramento
das
políticas
internas da Companhia, incluindo a
política de transações entre partes
relacionadas;

(v) avaliar, monitorar e recomendar à
Administração a correção ou
aprimoramento
das
políticas
internas da Companhia, incluindo a
política de transações entre partes
relacionadas;

(vi) possuir meios para recepção e
tratamento de informações acerca
do descumprimento de dispositivos
legais e normativos aplicáveis à
Companhia, além de regulamentos e
códigos internos, inclusive com
previsão
de
procedimentos
específicos para proteção do
prestador e da confidencialidade da
informação;

(vi) possuir meios para recepção e
tratamento de informações acerca
do descumprimento de dispositivos
legais e normativos aplicáveis à
Companhia, além de regulamentos e
códigos internos, inclusive com
previsão
de
procedimentos
específicos para proteção do
prestador e da confidencialidade da
informação;

(vii) acompanhar alterações nas
práticas e procedimentos contábeis.

(vii) acompanhar alterações nas
práticas e procedimentos contábeis.

Parágrafo Único: A Companhia Parágrafo Único: A Companhia
deve divulgar, anualmente, relatório deve divulgar, anualmente, relatório
resumido do Comitê de Auditoria e resumido do Comitê de Auditoria e
Partes Relacionadas contemplando Partes Relacionadas contemplando
as reuniões realizadas e os as reuniões realizadas e os
principais assuntos discutidos, e principais assuntos discutidos, e
destacando as recomendações destacando as recomendações
feitas pelo comitê ao Conselho de feitas pelo comitê ao Conselho de
Administração.
Administração.
IV - COMITÊ DE FINANÇAS E ALOCAÇÃO DE CAPITAL
ARTIGO 31: O Comitê de Finanças ARTIGO 31: O Comitê de Finanças
e Alocação de Capital, órgão de e Alocação de Capital, órgão de
assessoramento
vinculado
ao assessoramento
vinculado
ao
Conselho de Administração, será Conselho de Administração, será
composto por, no mínimo, 3 (três) composto por, no mínimo, 3 (três)
membros, sendo ao menos 1 (um) membros, sendo ao menos 1 (um)
independente, Conselheiros ou não, independente, Conselheiros ou não,
eleitos
pelo
Conselho
de eleitos
pelo
Conselho
de
Administração.
Administração.

Criação do Comitê de
Finanças e Alocação de
Capital para aprimorar o
controle interno financeiro
e gerir melhor o capital da
Companhia.

Parágrafo Único: As atividades do
coordenador do Comitê de Finanças
e Alocação de Capital serão
definidas em seu regimento interno,
a ser aprovado pelo Conselho de
Administração.
ARTIGO 32: Compete ao Comitê de
Finanças e Alocação de Capital,
entre outras matérias:

Parágrafo Único: As atividades do
coordenador do Comitê de Finanças
e Alocação de Capital serão
definidas em seu regimento interno,
a ser aprovado pelo Conselho de
Administração.
ARTIGO 32: Compete ao Comitê de
Finanças e Alocação de Capital,
entre outras matérias:

(i) supervisionar a área financeira da
Companhia;

(i) supervisionar a área financeira da
Companhia;

(ii) acompanhar a implantação de
sistema de controle, que estabeleça
condições de segurança para o
modelo de gestão adotado pela
Companhia;

(ii) acompanhar a implantação de
sistema de controle, que estabeleça
condições de segurança para o
modelo de gestão adotado pela
Companhia;

(iii) acompanhar estrutura de capital
e
efetuar
sugestões
de
modificações;

(iii) acompanhar estrutura de capital
e
efetuar
sugestões
de
modificações;

(iv)
analisar
propostas
de
investimento, desinvestimento e
financiamento;

(iv)
analisar
propostas
de
investimento, desinvestimento e
financiamento;

(v) acompanhar os trabalhos das
áreas correlatas na Companhia e
recomendar procedimentos que
promovam melhorias na geração de
indicadores;

(v) acompanhar os trabalhos das
áreas correlatas na Companhia e
recomendar procedimentos que
promovam melhorias na geração de
indicadores;

(vi) auxiliar o Conselho de
Administração e a Diretoria da
Companhia
na
análise
dos

(vi) auxiliar o Conselho de
Administração e a Diretoria da
Companhia
na
análise
dos

potenciais reflexos da conjuntura
econômica na posição financeira da
Companhia, bem como na discussão
de cenários e tendências, na
avaliação de oportunidades e riscos
e na definição de estratégias a
serem adotadas pela Companhia no
âmbito
de
sua
política
e
planejamento financeiro;

potenciais reflexos da conjuntura
econômica na posição financeira da
Companhia, bem como na discussão
de cenários e tendências, na
avaliação de oportunidades e riscos
e na definição de estratégias a
serem adotadas pela Companhia no
âmbito
de
sua
política
e
planejamento financeiro;

(vii) referendar, acompanhar a
implantação e o cumprimento das
políticas
de
endividamento,
definição de covenants contratuais,
concessão de garantias, definição
de caixa mínimo, política de
aplicações
financeiras
e
investimentos,
política
de
contratação de seguros;

(vii) referendar, acompanhar a
implantação e o cumprimento das
políticas
de
endividamento,
definição de covenants contratuais,
concessão de garantias, definição
de caixa mínimo, política de
aplicações
financeiras
e
investimentos,
política
de
contratação de seguros;

(viii) analisar a matriz de riscos
financeiros, medidas de proteção e
limites de comprometimento;

(viii) analisar a matriz de riscos
financeiros, medidas de proteção e
limites de comprometimento;

(ix) analisar o conteúdo de materiais
de divulgação de resultados;

(ix) analisar o conteúdo de materiais
de divulgação de resultados;

(x) analisar os orçamentos anuais e (x) analisar os orçamentos anuais e
plurianuais da Companhia.
plurianuais da Companhia.
V – COMITÊ DE PESSOAS, CULTURA E ORGANIZAÇÃO
ARTIGO 33: O Comitê de Pessoas, ARTIGO 33: O Comitê de Pessoas,
Cultura e Organização, órgão de Cultura e Organização, órgão de
assessoramento
vinculado
ao assessoramento
vinculado
ao
Conselho de Administração, será Conselho de Administração, será
composto por, no mínimo, 3 (três) composto por, no mínimo, 3 (três)
membros, sendo ao menos 1 (um) membros, sendo ao menos 1 (um)

Criação do Comitê de
Pessoas, Cultura e
Organização para maior
atendimento das regras de
aprimoramento da
Governança Corporativa.

independente, Conselheiros ou não,
eleitos
pelo
Conselho
de
Administração.

independente, Conselheiros ou não,
eleitos
pelo
Conselho
de
Administração.

Parágrafo Único: As atividades do
coordenador do Comitê de Pessoas,
Cultura e Organização serão
definidas em seu regimento interno,
a ser aprovado pelo Conselho de
Administração.

Parágrafo Único: As atividades do
coordenador do Comitê de Pessoas,
Cultura e Organização serão
definidas em seu regimento interno,
a ser aprovado pelo Conselho de
Administração.

ARTIGO 34: Compete ao Comitê de
Pessoas, Cultura e Organização,
entre outras matérias:

ARTIGO 34: Compete ao Comitê de
Pessoas, Cultura e Organização,
entre outras matérias:

(i)
orientar
o
planejamento
estratégico de gestão de pessoas,
considerando os objetivos de
negócios e os requisitos de
transformação cultural e digital,
necessários
para
manter
a
competitividade da Companhia;

(i)
orientar
o
planejamento
estratégico de gestão de pessoas,
considerando os objetivos de
negócios e os requisitos de
transformação cultural e digital,
necessários
para
manter
a
competitividade da Companhia;

(ii) elaborar e aprimorar as políticas
e processos de recursos humanos e
de gestão de pessoas;

(ii) elaborar e aprimorar as políticas
e processos de recursos humanos e
de gestão de pessoas;

(iii) recomendar políticas de cargos e
critérios gerais de remuneração,
bem como as políticas de benefícios
dos administradores da Companhia
e das sociedades controladas;

(iii) recomendar políticas de cargos e
critérios gerais de remuneração,
bem como as políticas de benefícios
dos administradores da Companhia
e das sociedades controladas;

(iv) propor e revisar as políticas de
remuneração de curto e de longo
prazos, fixa e variável, para todos os

(iv) propor e revisar as políticas de
remuneração de curto e de longo
prazos, fixa e variável, para todos os

níveis da estrutura organizacional da
Companhia e das sociedades
controladas, incluindo planos de
incentivos e sua aplicabilidade nos
processos
de
recrutamento,
desenvolvimento,
promoção
e
retenção;

níveis da estrutura organizacional da
Companhia e das sociedades
controladas, incluindo planos de
incentivos e sua aplicabilidade nos
processos
de
recrutamento,
desenvolvimento,
promoção
e
retenção;

(v) propor critérios para a avaliação
do desempenho dos Diretores da
Companhia,
submetendo-os
à
aprovação
do
Conselho
de
Administração, bem como contribuir
com o processo de avaliação, com
base nas metas e objetivos
estabelecidos;

(v) propor critérios para a avaliação
do desempenho dos Diretores da
Companhia,
submetendo-os
à
aprovação
do
Conselho
de
Administração, bem como contribuir
com o processo de avaliação, com
base nas metas e objetivos
estabelecidos;

(vi) propor sistemas de avaliação de
desempenho e programas de
treinamento e desenvolvimento do
quadro funcional das áreas de
negócios e de apoio;

(vi) propor sistemas de avaliação de
desempenho e programas de
treinamento e desenvolvimento do
quadro funcional das áreas de
negócios e de apoio;

(vii) propor e acompanhar plano de
sucessão para os cargos de
Diretores
e
outras
posições
estratégicas
da
estrutura
da
Companhia;

(vii) propor e acompanhar plano de
sucessão para os cargos de
Diretores
e
outras
posições
estratégicas
da
estrutura
da
Companhia;

(viii) analisar e recomendar ao
Conselho
de
Administração
alterações na estrutura e modelo
organizacional
adotado
pela
Companhia;

(viii) analisar e recomendar ao
Conselho
de
Administração
alterações na estrutura e modelo
organizacional
adotado
pela
Companhia;

(ix) avaliar a eficácia do processo de
retenção de talentos e sua aderência
com a cultura, valores e objetivos de
negócios da Companhia;

(ix) avaliar a eficácia do processo de
retenção de talentos e sua aderência
com a cultura, valores e objetivos de
negócios da Companhia;

(x) examinar as novas políticas e
acompanhar e revisar as políticas
em vigor relacionadas aos temas de
pessoas, cultura e organização;

(x) examinar as novas políticas e
acompanhar e revisar as políticas
em vigor relacionadas aos temas de
pessoas, cultura e organização;

(xi) monitorar os temas relacionados
ao engajamento de pessoas,
incluindo mobilidade e flexibilidade;

(xi) monitorar os temas relacionados
ao engajamento de pessoas,
incluindo mobilidade e flexibilidade;

(xii)
recomendar
ações
que (xii)
recomendar
ações
que
promovam e disseminem os valores promovam e disseminem os valores
e
a
cultura
organizacional, e
a
cultura
organizacional,
alinhando-os
aos
propósitos alinhando-os
aos
propósitos
orientadores da Companhia.
orientadores da Companhia.
VI – COMITÊ DE RISCOS E COMPLIANCE
ARTIGO 35: O Comitê de Riscos e ARTIGO 35: O Comitê de Riscos e
Compliance,
órgão
de Compliance,
órgão
de
assessoramento
vinculado
ao assessoramento
vinculado
ao
Conselho de Administração, será Conselho de Administração, será
composto por, no mínimo, 3 (três) composto por, no mínimo, 3 (três)
membros, sendo ao menos 1 (um), membros, sendo ao menos 1 (um),
independente, Conselheiros ou não, independente, Conselheiros ou não,
eleitos
pelo
Conselho
de eleitos
pelo
Conselho
de
Administração.
Administração.
Parágrafo Único: As atividades do
coordenador do Comitê de Comitê
de Riscos e Compliance serão
definidas em seu regimento interno,
a ser aprovado pelo Conselho de
Administração.

Parágrafo Único: As atividades do
coordenador do Comitê de Comitê
de Riscos e Compliance serão
definidas em seu regimento interno,
a ser aprovado pelo Conselho de
Administração.

Criação do Comitê de
Riscos e Compliance para
atendimento de maior
controle interno como
prevê o Regulamento do
Novo Mercado.

ARTIGO 36: Compete ao Comitê de
Riscos e Compliance, entre outras
matérias:

ARTIGO 36: Compete ao Comitê de
Riscos e Compliance, entre outras
matérias:

(i) propor ao Conselho
de
Administração a definição da matriz
de
riscos
e
limites
de
comprometimento, assim como
medidas de proteção de riscos
financeiros,
mercadológicos
e
operacionais;

(i) propor ao Conselho
de
Administração a definição da matriz
de
riscos
e
limites
de
comprometimento, assim como
medidas de proteção de riscos
financeiros,
mercadológicos
e
operacionais;

(ii) acompanhar o mapeamento
realizado
pela
gestão
da
Companhia, de todos os tipos de
riscos relevantes, classificando-os
segundo seus graus de impacto, sua
probabilidade de ocorrência, sua
origem e sua sensibilidade a ações
preventivas ou mitigantes;

(ii) acompanhar o mapeamento
realizado
pela
gestão
da
Companhia, de todos os tipos de
riscos relevantes, classificando-os
segundo seus graus de impacto, sua
probabilidade de ocorrência, sua
origem e sua sensibilidade a ações
preventivas ou mitigantes;

(iii)
recomendar
ações
para
disseminar internamente a cultura de
sensibilidade a riscos;

(iii)
recomendar
ações
para
disseminar internamente a cultura de
sensibilidade a riscos;

(iv) acompanhar ações preventivas e
mitigantes,
em
sintonia
com
pareceres de auditoria e áreas de
controles internos;

(iv) acompanhar ações preventivas e
mitigantes,
em
sintonia
com
pareceres de auditoria e áreas de
controles internos;

(v) revisar o sistema de controles
internos e propor melhorias ou
correções necessárias;

(v) revisar o sistema de controles
internos e propor melhorias ou
correções necessárias;

ARTIGO 23: A Diretoria será
composta por 5 (cinco) membros,
acionistas ou não, residentes no
país, sendo 01 (um) Diretor
Presidente, 1 (um) Diretor VicePresidente, um Diretor de Relações
com Investidores, e os demais sem

(vi) avaliar os resultados das
atividades
de
compliance
e
assegurar sua efetividade;

(vi) avaliar os resultados das
atividades
de
compliance
e
assegurar sua efetividade;

(vii) recomendar procedimentos
diante de constatação de erros e
quaisquer outras inadequações;

(vii) recomendar procedimentos
diante de constatação de erros e
quaisquer outras inadequações;

(viii) promover a cultura de
integridade na Companhia, com
base em valores éticos e no código
de conduta, disponibilizando regras
claras e práticas;

(viii) promover a cultura de
integridade na Companhia, com
base em valores éticos e no código
de conduta, disponibilizando regras
claras e práticas;

(ix) capacitar gestores e equipes da
Companhia para que conduzam os
negócios sempre de maneira ética,
garantindo que a cultura de
compliance seja a base da
estratégica, metas e objetivos da
Companhia;

(ix) capacitar gestores e equipes da
Companhia para que conduzam os
negócios sempre de maneira ética,
garantindo que a cultura de
compliance seja a base da
estratégica, metas e objetivos da
Companhia;

(x) fiscalizar, exigir e garantir o
cumprimento das legislações, do
código de ética e conduta e demais
políticas da Companhia, assim como
acompanhar e monitorar o canal de
denúncias.
VII – DIRETORIA
ARTIGO 37: A Diretoria será
composta por até 6 (seis) Diretores,
sendo 1 (um) Diretor Presidente e 5
(cinco) Diretores Sem Designação
Específica, sendo que um destes
cumulará a função de Diretor de
Relações com Investidores, todos

(x) fiscalizar, exigir e garantir o
cumprimento das legislações, do
código de ética e conduta e demais
políticas da Companhia, assim como
acompanhar e monitorar o canal de
denúncias.
ARTIGO 2337: A Diretoria será
composta por 5 (cinco) membros até
6 (seis) Diretores, sendo 1 (um)
Diretor Presidente e 5 (cinco)
Diretores
Sem
Designação
Específica, sendo que um destes
cumulará a função de Diretor de

Mudança no número
máximo de Diretores e
prazo de mandato. Além
de modificar o quadro de
composição do órgão,
criando-se o cargo de
Diretor sem designação

designação específica, podendo ser
eleitos e destituídos a qualquer
tempo
pelo
Conselho
de
Administração.
Parágrafo Primeiro: O Conselho de
Administração,
ao
eleger
os
membros da Diretoria, indicará a
qual dos Diretores incumbirá a
função de Diretor de Relações com
Investidores, que poderá ser
exercida ou não cumulativamente
com outras funções.
Parágrafo Segundo: Os membros
da Diretoria deverão permanecer em
seus cargos e no exercício de suas
funções até que sejam eleitos seus
substitutos, exceto se de outra forma
for deliberado pelo Conselho de
Administração.
Parágrafo Terceiro: O mandato dos
Diretores será de 2 (dois) anos,
permitida a reeleição, o qual será
automaticamente prorrogado até a
posse de seus substitutos.
ARTIGO 24: Em caso de vacância
de qualquer cargo de Diretor, e até
que o Conselho de Administração
delibere a respeito da eleição para o
cargo vago, as funções relativas ao
cargo vago serão cumuladas por
Diretor designado pela Diretoria. Se
ocorrer vacância de todos os cargos,

acionistas ou não, residentes do
País, eleitos pelo Conselho de
Administração e por ele destituíveis
a qualquer tempo, com mandato de
3 anos, permitida a reeleição.
Parágrafo Primeiro: Os Diretores
poderão cumular cargos, conforme
deliberação
do
Conselho
de
Administração.
Parágrafo Segundo: O exercício do
cargo de Diretor cessa pela
destituição, a qualquer tempo, do
titular, ou pelo término do mandato,
se não houver recondução. A
renúncia torna-se eficaz, em relação
à Companhia, desde o momento em
que esta conhecer da comunicação
escrita do renunciante, produzindo
efeitos perante terceiros de boa-fé
após o seu arquivamento no
Registro Público de Empresas
Mercantis e publicação.
Parágrafo Terceiro: A substituição
dos Diretores, no caso de ausência
ou impedimento temporário, ou
ainda por renúncia, morte ou
incapacidade, será deliberada em
Reunião
do
Conselho
de
Administração,
podendo
o
Presidente
do
Conselho
de
Administração eleger interinamente
um substituto.

Relações com Investidores, todos
acionistas ou não, residentes no do
País, eleitos e destituídos pelo
Conselho de Administração e por ele
destituíveis a qualquer tempo, com
mandato de 3 anos, permitida a
reeleição.
Parágrafo Primeiro: O Conselho de
Administração,
ao
eleger
os
membros da Diretoria, indicará a
qual dos Diretores incumbirá a
função de Diretor de Relações com
Investidores, que poderá ser
exercida ou não cumulativamente
com outras funções. Os Diretores
poderão cumular cargos, conforme
deliberação
do
Conselho
de
Administração.
Parágrafo Segundo: Os membros
da Diretoria deverão permanecer em
seus cargos e no exercício de suas
funções até que sejam eleitos seus
substitutos, exceto se de outra forma
for deliberado pelo Conselho de
Administração. O exercício do cargo
de Diretor cessa pela destituição, a
qualquer tempo, do titular, ou pelo
término do mandato, se não houver
recondução. A renúncia torna-se
eficaz, em relação à Companhia,
desde o momento em que esta
conhecer da comunicação escrita do
renunciante, produzindo efeitos
perante terceiros de boa-fé após o

específica, trazendo todas
as competências de cada
cargo.

o Conselho de Administração será
convocado para proceder à nova
eleição.
Parágrafo Único - Nas ausências e
impedimentos
temporários
do
Diretor Presidente, este será
substituído pelo Diretor VicePresidente ou, na sua ausência, por
qualquer Diretor designado pelo
Diretor Presidente.
ARTIGO 25: A Diretoria reunir-se-á
sempre que convocada por qualquer
Diretor. Compete ao DiretorPresidente presidir as reuniões da
Diretoria, nas quais todas as
deliberações serão tomadas por
maioria de votos dos presentes,
cabendo ao Diretor-Presidente o
voto de desempate. A Diretoria só se
reunirá validamente com a presença
de Diretores que representem pelo
menos a metade dos cargos que
tiverem sido preenchidos pelo
Conselho de Administração. Sempre
que a Diretoria se reunir, lavrar-se-á
ata no livro próprio.
ARTIGO
26:
Compete
exclusivamente à Diretoria; (a) abrir
e fechar filiais, agências, sucursais
ou
qualquer
outro
tipo
de
estabelecimento, no país ou no
exterior; (b) apresentar anualmente
à Assembleia Geral suas contas e

Parágrafo Quarto: Compete:
(a) ao Diretor Presidente, incluindose, mas não limitadas às seguintes
atribuições:
(i)
determinar
e
promover
a
execução
e
implementação
das
políticas,
estratégias, orçamentos, projetos de
investimentos e demais condições
do
plano
de
negócios
da
Companhia, bem como estabelecer
o modelo de gestão da Companhia e
supervisionar sua execução pelos
demais Diretores, coordenando suas
atividades; (ii) organizar, dirigir e
controlar a gestão global das
unidades da Companhia, exercendo
acompanhamento e análise da
performance individual de cada
shopping center, de forma a garantir
os objetivos da Companhia; (iii)
representar
e
promover
a
Companhia perante a comunidade
da localidade de cada shopping
center; (iv) convocar e presidir as
reuniões da Diretoria; (v) exercer as
demais atribuições que lhe foram
conferidas por este Estatuto Social,
pelo Conselho de Administração; (vi)
manter permanente coordenação da
atuação dos demais Diretores,
traçando as diretrizes empresariais,
jurídicas, políticas, corporativas e
institucionais no desenvolvimento
das atividades da Companhia;

seu arquivamento no Registro
Público de Empresas Mercantis e
publicação.
Parágrafo Terceiro: O mandato dos
Diretores será de 2 (dois) anos,
permitida a reeleição, o qual será
automaticamente prorrogado até a
posse de seus substitutos. A
substituição dos Diretores, no caso
de ausência ou impedimento
temporário, ou ainda por renúncia,
morte ou incapacidade, será
deliberada em Reunião do Conselho
de Administração, podendo o
Presidente
do
Conselho
de
Administração eleger interinamente
um substituto.
ARTIGO 24: Em caso de vacância
de qualquer cargo de Diretor, e até
que o Conselho de Administração
delibere a respeito da eleição para o
cargo vago, as funções relativas ao
cargo vago serão cumuladas por
Diretor designado pela Diretoria. Se
ocorrer vacância de todos os cargos,
o Conselho de Administração será
convocado para proceder à nova
eleição.
Parágrafo Único - Nas ausências e
impedimentos
temporários
do
Diretor Presidente, este será
substituído pelo Diretor VicePresidente ou, na sua ausência, por

demais documentos relativos ao
exercício social; (c) definir as
atribuições dos Diretores.
ARTIGO 27: Compete ao DiretorPresidente:
(a)
coordenar
e
organizar os trabalhos dos Diretores,
bem como propor as atribuições dos
Diretores; (b) convocar, instalar e
presidir as reuniões de Diretoria; (c)
representar a Companhia, ativa e
passivamente, em conjunto com
outro Diretor, na forma deste
Estatuto Social.
ARTIGO 28: Compete ao Diretor de
Relações
com
Investidores
gerenciar o relacionamento da
Companhia com seus acionistas, a
CVM, a B3 S.A. – Bolsa, Brasil e
Balcão (“B3”) e o mercado em geral,
além das atribuições previstas na
regulamentação aplicável.
ARTIGO 29: Compete ao Diretor
Vice-Presidente e aos demais
diretores os deveres e atribuições
que lhes forem conferidos pela
Diretoria.

(b) ao Diretor Sem Designação
Específica que desempenhará as
atribuições de Relações com
Investidores, incluindo-se, mas não
limitadas às seguintes atribuições: (i)
divulgar e comunicar à CVM, e, se
for o caso, à B3, qualquer ato ou fato
relevante ocorrido ou relacionado
aos seus negócios, bem como zelar
por
sua
ampla
e
imediata
disseminação, simultaneamente em
todos os mercados em que tais
valores mobiliários sejam admitidos
à negociação, além de outras
atribuições definidas pelo Conselho
de Administração; (ii) prestar
informações aos investidores, e (iii)
manter atualizado o registro da
Companhia, tudo em conformidade
com a regulamentação aplicável da
CVM;
(c) aos Diretores Sem Designação
Específica: desempenharão as
funções e atribuições que lhes forem
conferidas pelo Conselho de
Administração ou pelo Diretor
Presidente, na consecução do objeto
social da Companhia;

qualquer Diretor designado pelo
Diretor Presidente.
ARTIGO 25: A Diretoria reunir-se-á
sempre que convocada por qualquer
Diretor. Compete ao DiretorPresidente presidir as reuniões da
Diretoria, nas quais todas as
deliberações serão tomadas por
maioria de votos dos presentes,
cabendo ao Diretor-Presidente o
voto de desempate. A Diretoria só se
reunirá validamente com a presença
de Diretores que representem pelo
menos a metade dos cargos que
tiverem sido preenchidos pelo
Conselho de Administração. Sempre
que a Diretoria se reunir, lavrar-se-á
ata no livro próprio.
ARTIGO
26:
Compete
exclusivamente à Diretoria; (a) abrir
e fechar filiais, agências, sucursais
ou
qualquer
outro
tipo
de
estabelecimento, no país ou no
exterior; (b) apresentar anualmente
à Assembleia Geral suas contas e
demais documentos relativos ao
exercício social; (c) definir as
atribuições dos Diretores.
ARTIGO 27: Compete ao DiretorPresidente:
(a)
coordenar
e
organizar os trabalhos dos Diretores,
bem como propor as atribuições dos
Diretores; (b) convocar, instalar e

presidir as reuniões de Diretoria; (c)
representar a Companhia, ativa e
passivamente, em conjunto com
outro Diretor, na forma deste
Estatuto Social.
ARTIGO 28: Compete ao Diretor de
Relações
com
Investidores
gerenciar o relacionamento da
Companhia com seus acionistas, a
CVM, a B3 S.A. – Bolsa, Brasil e
Balcão (“B3”) e o mercado em geral,
além das atribuições previstas na
regulamentação aplicável.
ARTIGO 29: Compete ao Diretor
Vice-Presidente e aos demais
diretores os deveres e atribuições
que lhes forem conferidos pela
Diretoria.
Parágrafo Quarto: Compete:
(a) ao Diretor Presidente, incluindose, mas não limitadas às seguintes
atribuições:
(i)
determinar
e
promover
a
execução
e
implementação
das
políticas,
estratégias, orçamentos, projetos de
investimentos e demais condições
do
plano
de
negócios
da
Companhia, bem como estabelecer
o modelo de gestão da Companhia e
supervisionar sua execução pelos
demais Diretores, coordenando suas
atividades; (ii) organizar, dirigir e

controlar a gestão global das
unidades da Companhia, exercendo
acompanhamento e análise da
performance individual de cada
shopping center, de forma a garantir
os objetivos da Companhia; (iii)
representar
e
promover
a
Companhia perante a comunidade
da localidade de cada shopping
center; (iv) convocar e presidir as
reuniões da Diretoria; (v) exercer as
demais atribuições que lhe foram
conferidas por este Estatuto Social,
pelo Conselho de Administração; (vi)
manter permanente coordenação da
atuação dos demais Diretores,
traçando as diretrizes empresariais,
jurídicas, políticas, corporativas e
institucionais no desenvolvimento
das atividades da Companhia;
(b) ao Diretor Sem Designação
Específica que desempenhará as
atribuições de Relações com
Investidores, incluindo-se, mas não
limitadas às seguintes atribuições: (i)
divulgar e comunicar à CVM, e, se
for o caso, à B3, qualquer ato ou fato
relevante ocorrido ou relacionado
aos seus negócios, bem como zelar
por
sua
ampla
e
imediata
disseminação, simultaneamente em
todos os mercados em que tais
valores mobiliários sejam admitidos
à negociação, além de outras
atribuições definidas pelo Conselho

de Administração; (ii) prestar
informações aos investidores, e (iii)
manter atualizado o registro da
Companhia, tudo em conformidade
com a regulamentação aplicável da
CVM;

ARTIGO 30: Competirá à Diretoria a
prática dos atos necessários ao
funcionamento
regular
da
Companhia e à gestão dos negócios
sociais, podendo abrir e encerrar
filiais,
escritórios
ou
outros
estabelecimentos e dependências
em qualquer parte do país ou do
exterior, observadas as diretrizes
fixadas
pelo
Conselho
de
Administração.
Parágrafo Primeiro: Os atos que se
destinem a produzir efeitos perante
terceiros serão assinados por dois
diretores em conjunto, ou um diretor
e
um
procurador,
ou
dois
procuradores,
com
poderes
especiais.
Parágrafo Segundo: A Companhia
poderá, por dois de seus diretores,

ARTIGO 38: Compete à Diretoria
exercer as atribuições que a lei, a
Assembleia Geral, o Conselho de
Administração e este Estatuto Social
lhe conferirem para a prática dos
atos necessários ao funcionamento
regular da Companhia, incumbindolhe a administração e gestão dos
negócios
e
atividades
da
Companhia, observado o disposto
nos demais artigos deste Estatuto
Social, especialmente nos Artigos 19
e 28, inclusive:
(i) zelar pela observância da Lei,
deste
Estatuto
Social,
das
deliberações do Conselho de
Administração e da Assembleia
Geral;
(ii) elaborar e submeter ao Conselho
de Administração o relatório da

(c) aos Diretores Sem Designação
Específica: desempenharão as
funções e atribuições que lhes forem
conferidas pelo Conselho de
Administração ou pelo Diretor
Presidente, na consecução do objeto
social da Companhia;
ARTIGO 3038: Competirá Compete
à Diretoria exercer as atribuições
que a lei, a Assembleia Geral, o
Conselho de Administração e este
Estatuto Social lhe conferirem para a
prática dos atos necessários ao
funcionamento
regular
da
Companhia,
incumbindo-lhe
a
administração e à gestão dos
negócios sociais, podendo abrir e
encerrar filiais, escritórios ou outros
estabelecimentos e dependências
em qualquer parte do país ou do
exterior, observadas as diretrizes
fixadas
pelo
Conselho
de
Administração e atividades da
Companhia, observado o disposto
nos demais artigos deste Estatuto
Social, especialmente nos Artigos 19
e 28, inclusive:

Elencar e detalhar as
competências da Diretoria.

constituir
mandatários,
especificando na procuração a
finalidade do mandato, os poderes
conferidos e o prazo de validade,
que não excederá um ano, salvo
quando a procuração for outorgada
com poderes da cláusula ad judicia
ou
para
representação
em
processos administrativos, cuja
validade poderá ser por prazo
indeterminado.
Parágrafo Terceiro: O Conselho de
Administração
poderá,
excepcionalmente,
autorizar
a
representação da Companhia por
um único diretor ou um procurador
constituído
especialmente,
discriminando, na ata da reunião, a
finalidade e limite dos poderes
outorgados.
Parágrafo
Quarto:
São
expressamente vedados, sendo
nulos e inoperantes com relação à
Companhia, os atos de qualquer dos
Diretores ou procuradores que a
envolverem em obrigações relativas
a
negócios
e/ou
operações
estranhos ao objeto social, tais como
a concessão de avais, fianças e
outras garantias, que não sejam
autorizadas pelo Conselho de
Administração e necessárias à
consecução dos objetivos sociais.

Diretoria e as demonstrações
financeiras de cada exercício,
acompanhados do relatório dos
auditores independentes, bem como
a proposta de aplicação dos lucros
apurados no exercício anterior;
(iii) submeter proposta ao Conselho
de Administração para abertura de
filiais,
agências,
depósitos,
escritórios e quaisquer outros
estabelecimentos da Companhia no
país ou no exterior;
(iv) praticar os atos de sua
competência, conforme estabelecido
neste Estatuto Social;
(v) manter os membros do Conselho
de Administração informados sobre
as atividades da Companhia e o
andamento de suas operações;
(vi) representar a Companhia, ativa
e passivamente, em juízo ou fora
dele, respeitadas as disposições
previstas neste Estatuto Social, nos
limites de suas atribuições;
(vii) assinar contratos, contrair
empréstimos e financiamentos,
alienar, adquirir, hipotecar, ou, de
qualquer modo, onerar bens da
sociedade, móveis, imóveis e outros
direitos, respeitadas as disposições
previstas neste Estatuto Social,

(i) zelar pela observância da Lei,
deste
Estatuto
Social,
das
deliberações do Conselho de
Administração e da Assembleia
Geral;
(ii) elaborar e submeter ao Conselho
de Administração o relatório da
Diretoria e as demonstrações
financeiras de cada exercício,
acompanhados do relatório dos
auditores independentes, bem como
a proposta de aplicação dos lucros
apurados no exercício anterior;
(iii) submeter proposta ao Conselho
de Administração para abertura de
filiais,
agências,
depósitos,
escritórios e quaisquer outros
estabelecimentos da Companhia no
país ou no exterior;
(iv) praticar os atos de sua
competência, conforme estabelecido
neste Estatuto Social;
(v) manter os membros do Conselho
de Administração informados sobre
as atividades da Companhia e o
andamento de suas operações;
(vi) representar a Companhia, ativa
e passivamente, em juízo ou fora
dele, respeitadas as disposições
previstas neste Estatuto Social, nos
limites de suas atribuições;

respeitadas as restrições previstas
no item (viii) do Artigo 28 deste
Estatuto Social;
(viii) aceitar, sacar, endossar e
avalizar
documentos
cambiais,
duplicatas,
cheques,
notas
promissórias e quaisquer outros
títulos de créditos que impliquem
responsabilidade para a sociedade,
respeitadas as disposições previstas
neste Estatuto Social, notadamente
as restrições previstas no item (viii)
do Artigo 28 deste Estatuto Social; e
(ix) abrir, movimentar e encerrar
contas bancárias.

(vii) assinar contratos, contrair
empréstimos e financiamentos,
alienar, adquirir, hipotecar, ou, de
qualquer modo, onerar bens da
sociedade, móveis, imóveis e outros
direitos, respeitadas as disposições
previstas neste Estatuto Social,
respeitadas as restrições previstas
no item (viii) do Artigo 28 deste
Estatuto Social;
(viii) aceitar, sacar, endossar e
avalizar
documentos
cambiais,
duplicatas,
cheques,
notas
promissórias e quaisquer outros
títulos de créditos que impliquem
responsabilidade para a sociedade,
respeitadas as disposições previstas
neste Estatuto Social, notadamente
as restrições previstas no item (viii)
do Artigo 28 deste Estatuto Social; e
(ix) abrir, movimentar e encerrar
contas bancárias.
Parágrafo Primeiro: Os atos que se
destinem a produzir efeitos perante
terceiros serão assinados por dois
diretores em conjunto, ou um diretor
e
um
procurador,
ou
dois
procuradores,
com
poderes
especiais.
Parágrafo Segundo: A Companhia
poderá, por dois de seus diretores,

constituir
mandatários,
especificando na procuração a
finalidade do mandato, os poderes
conferidos e o prazo de validade,
que não excederá um ano, salvo
quando a procuração for outorgada
com poderes da cláusula ad judicia
ou
para
representação
em
processos administrativos, cuja
validade poderá ser por prazo
indeterminado.
Parágrafo Terceiro: O Conselho de
Administração
poderá,
excepcionalmente,
autorizar
a
representação da Companhia por
um único diretor ou um procurador
constituído
especialmente,
discriminando, na ata da reunião, a
finalidade e limite dos poderes
outorgados.
Parágrafo
Quarto:
São
expressamente vedados, sendo
nulos e inoperantes com relação à
Companhia, os atos de qualquer dos
Diretores ou procuradores que a
envolverem em obrigações relativas
a
negócios
e/ou
operações
estranhos ao objeto social, tais como
a concessão de avais, fianças e
outras garantias, que não sejam
autorizadas pelo Conselho de
Administração e necessárias à
consecução dos objetivos sociais.

ARTIGO 39: A representação da
Companhia, em juízo ou fora dele,
ativa e passivamente, em quaisquer
atos ou negócios jurídicos, ou
perante
quaisquer
repartições
públicas ou autoridades federais,
estaduais ou municipais, nos atos de
aquisição, alienação ou oneração de
bens e direitos da sociedade, bem
como nos atos e operações de
gestão ordinária dos negócios
sociais, tais como a assinatura de
escrituras de qualquer natureza,
letras de câmbio, cheques, ordens
de pagamento, contratos e, em
geral, quaisquer outros documentos
ou
atos
que
importem
responsabilidade ou obrigação para
a Companhia ou que a exonerem de
obrigações para com terceiros, e
ainda, o aceite, o endosso e a
avalização de documentos cambiais,
duplicatas ou outros títulos de
crédito, serão obrigatoriamente
praticados (i) por 2 (dois) Diretores
em conjunto; (ii) por 1 (um) Diretor
em conjunto com 1 (um) procurador
com poderes específicos, nomeado
na forma prevista no Parágrafo
Primeiro abaixo; ou (iii) por 2 (dois)
procuradores
com
poderes
específicos, nomeados na forma
prevista no Parágrafo Primeiro
abaixo.

ARTIGO 39: A representação da
Companhia, em juízo ou fora dele,
ativa e passivamente, em quaisquer
atos ou negócios jurídicos, ou
perante
quaisquer
repartições
públicas ou autoridades federais,
estaduais ou municipais, nos atos de
aquisição, alienação ou oneração de
bens e direitos da sociedade, bem
como nos atos e operações de
gestão ordinária dos negócios
sociais, tais como a assinatura de
escrituras de qualquer natureza,
letras de câmbio, cheques, ordens
de pagamento, contratos e, em
geral, quaisquer outros documentos
ou
atos
que
importem
responsabilidade ou obrigação para
a Companhia ou que a exonerem de
obrigações para com terceiros, e
ainda, o aceite, o endosso e a
avalização de documentos cambiais,
duplicatas ou outros títulos de
crédito, serão obrigatoriamente
praticados (i) por 2 (dois) Diretores
em conjunto; (ii) por 1 (um) Diretor
em conjunto com 1 (um) procurador
com poderes específicos, nomeado
na forma prevista no Parágrafo
Primeiro abaixo; ou (iii) por 2 (dois)
procuradores
com
poderes
específicos, nomeados na forma
prevista no Parágrafo Primeiro
abaixo.

Parágrafo
Primeiro:
As
procurações
em
nome
da
Companhia serão outorgadas (i)
pelo Diretor Presidente, ou (ii) por 2
(dois) Diretores em conjunto. Caso o
instrumento de mandato não
mencione o prazo de vigência,
reputar-se-á outorgado por prazo
indeterminado,
no
caso
de
procuração outorgada para fins
judiciais ou para representação em
processos administrativos, e pelo
prazo de 2 (dois) anos, nos demais
casos.

Parágrafo
Primeiro:
As
procurações
em
nome
da
Companhia serão outorgadas (i)
pelo Diretor Presidente, ou (ii) por 2
(dois) Diretores em conjunto. Caso o
instrumento de mandato não
mencione o prazo de vigência,
reputar-se-á outorgado por prazo
indeterminado,
no
caso
de
procuração outorgada para fins
judiciais ou para representação em
processos administrativos, e pelo
prazo de 2 (dois) anos, nos demais
casos.

Parágrafo Segundo: Quando o
mandato tiver por objeto a prática de
atos que dependam de prévia
autorização
do
Conselho
de
Administração, a sua outorga ficará
expressamente condicionada à
obtenção dessa autorização, que
deverá ser mencionada em seu
texto.
Parágrafo
Terceiro:
São
expressamente vedados, sendo
nulos e inoperantes com relação à
Companhia, os atos de qualquer dos
Diretores ou procuradores, tais como
fianças, avais e endossos ou
quaisquer outras garantias em favor
de terceiros, exceto se necessários
à consecução do objeto social.

Parágrafo Segundo: Quando o
mandato tiver por objeto a prática de
atos que dependam de prévia
autorização
do
Conselho
de
Administração, a sua outorga ficará
expressamente condicionada à
obtenção dessa autorização, que
deverá ser mencionada em seu
texto.

Parágrafo Quarto: A Companhia
poderá ser representada por apenas

Parágrafo
Terceiro:
São
expressamente vedados, sendo
nulos e inoperantes com relação à
Companhia, os atos de qualquer dos
Diretores ou procuradores, tais como
fianças, avais e endossos ou
quaisquer outras garantias em favor
de terceiros, exceto se necessários
à consecução do objeto social.

1 (um) Diretor ou 1 (um) procurador
com poderes específicos na prática
dos seguintes atos:
(a) representação da Companhia em
assembleias e reuniões de sócios de
sociedades da qual participe;
(b) representação da Companhia em
juízo; e
(c) prática de atos de simples rotina
administrativa, inclusive perante
repartições públicas, sociedades de
economia mista, juntas comerciais,
Justiça do Trabalho, INSS, FGTS e
seus bancos arrecadadores, e
outras da mesma natureza.
Parágrafo Quinto: O Conselho de
Administração poderá autorizar a
prática de atos específicos que
vinculem
a
Companhia
pela
assinatura de apenas 1 (um) Diretor
ou 1 (um) procurador regularmente
constituído, ou, ainda, estabelecer
competência e alçada para a prática
de atos por um único representante.

ARTIGO 31: O Conselho Fiscal, que
não terá caráter permanente,
somente será instalado na forma da
Lei 6404/76 e terá as atribuições,
competências,
deveres
e

CAPÍTULO VI – CONSELHO FISCAL
ARTIGO 40: O Conselho Fiscal, que
não terá caráter permanente,
somente será instalado na forma da
Lei 6.404/76 e terá as atribuições,
competências,
deveres
e

Parágrafo Quarto: A Companhia
poderá ser representada por apenas
1 (um) Diretor ou 1 (um) procurador
com poderes específicos na prática
dos seguintes atos:
(a) representação da Companhia em
assembleias e reuniões de sócios de
sociedades da qual participe;
(b) representação da Companhia em
juízo; e
(c) prática de atos de simples rotina
administrativa, inclusive perante
repartições públicas, sociedades de
economia mista, juntas comerciais,
Justiça do Trabalho, INSS, FGTS e
seus bancos arrecadadores, e
outras da mesma natureza.
Parágrafo Quinto: O Conselho de
Administração poderá autorizar a
prática de atos específicos que
vinculem
a
Companhia
pela
assinatura de apenas 1 (um) Diretor
ou 1 (um) procurador regularmente
constituído, ou, ainda, estabelecer
competência e alçada para a prática
de atos por um único representante.
ARTIGO 3140: O Conselho Fiscal,
que não terá caráter permanente,
somente será instalado na forma da
Lei 6.404/76 e terá as atribuições,
competências,
deveres
e

Incluir um novo parágrafo
para regrar a investidura
dos membros do Conselho
Fiscal.

responsabilidades
estabelecidos
pela legislação societária em vigor.

responsabilidades
estabelecidos
pela legislação societária em vigor.

responsabilidades
estabelecidos
pela legislação societária em vigor.

(...)

(...)

Parágrafo Quarto: Os membros do Parágrafo Quarto: Os membros do
Conselho Fiscal serão investidos em Conselho Fiscal serão investidos em
seus cargos mediante assinatura de seus cargos mediante assinatura de
termo de posse no livro próprio, termo de posse no livro próprio,
dentro dos 30 (trinta) dias que se dentro dos 30 (trinta) dias que se
seguirem à sua eleição, o qual seguirem à sua eleição, o qual
deverá contemplar inclusive a sua deverá contemplar inclusive a sua
sujeição à cláusula compromissória sujeição à cláusula compromissória
prevista no Artigo 51 do Estatuto prevista no Artigo 51 do Estatuto
Social.
Social.
CAPÍTULO VII - DO EXERCÍCIO SOCIAL, LUCROS E SUA DISTRIBUIÇÃO
ARTIGO 32: O exercício social ARTIGO 41: O exercício social ARTIGO 3241: O exercício social
iniciar-se-á no dia 01 de janeiro e iniciar-se-á no dia 1˚ de janeiro e iniciar-se-á no dia 1˚ de janeiro e
terminará no dia 31 de dezembro de terminará no dia 31 de dezembro de terminará no dia 31 de dezembro de
cada ano. Ao término de cada cada ano. Ao término de cada cada ano. Ao término de cada
exercício social a Diretoria fará exercício social a Diretoria fará exercício social a Diretoria fará
elaborar o Balanço Patrimonial e as elaborar o Balanço Patrimonial e as elaborar o Balanço Patrimonial e as
demais demonstrações financeiras demais demonstrações financeiras demais demonstrações financeiras
previstas em lei.
previstas em lei.
previstas em lei.
ARTIGO 33: O Conselho de ARTIGO 42: O Conselho de ARTIGO 3342: O Conselho de
Administração
apresentará
à Administração
apresentará
à Administração
apresentará
à
Assembleia Geral, juntamente com Assembleia Geral, juntamente com Assembleia Geral, juntamente com
as
demonstrações
financeiras, as
demonstrações
financeiras, as
demonstrações
financeiras,
proposta de destinação do lucro proposta de destinação do lucro proposta de destinação do lucro
líquido
do
exercício,
com líquido
do
exercício,
com líquido
do
exercício,
com
observância do disposto neste observância do disposto neste observância do disposto neste
estatuto e na lei.
Estatuto Social e na lei.
Estatuto Social e na lei.
Parágrafo Único: Dos lucros
líquidos ajustados, 25% (vinte e
cinco
por
cento)
serão

Parágrafo Único: Do lucro líquido
ajustado, 25% (vinte e cinco por
cento)
serão
obrigatoriamente

Parágrafo Único: Do lucro líquido
ajustado, 25% (vinte e cinco por
cento)
serão
obrigatoriamente

obrigatoriamente distribuídos como
dividendos, na forma do disposto no
Artigo 34 abaixo.
ARTIGO 34: Após a dedução dos
prejuízos acumulados, da provisão
para pagamento do imposto de
renda, e, se for o caso, da provisão
para
participação
dos
administradores no resultado do
exercício, o lucro líquido terá a
seguinte destinação:

distribuídos como dividendos, na
forma do disposto no Artigo 43
abaixo.
ARTIGO 43: Após a dedução dos
prejuízos acumulados, da provisão
para pagamento do imposto de
renda, e, se for o caso, da provisão
para
participação
dos
administradores no resultado do
exercício, o lucro líquido terá a
seguinte destinação:

distribuídos como dividendos, na
forma do disposto no Artigo 3443
abaixo.
ARTIGO 3443: Após a dedução dos
prejuízos acumulados, da provisão
para pagamento do imposto de
renda, e, se for o caso, da provisão
para
participação
dos
administradores no resultado do
exercício, o lucro líquido terá a
seguinte destinação:

(a) 5% (cinco por cento) serão
atribuídos para a constituição da
reserva legal, que não excederá
20% (vinte por cento) do capital
social;
(b) uma parcela correspondente a,
no mínimo, 25% (vinte e cinco por
cento) do lucro líquido ajustado, na
forma do artigo 202 da Lei nº
6.404/76, destinar-se-á para o
pagamento de dividendo obrigatório
a todos os acionistas, compensados
os
dividendos
semestrais
e
intermediários que tenham sido
declarados;

(a) 5% (cinco por cento) serão
atribuídos para a constituição da
reserva legal, que não excederá
20% (vinte por cento) do capital
social;

(a) 5% (cinco por cento) serão
atribuídos para a constituição da
reserva legal, que não excederá
20% (vinte por cento) do capital
social;

(b) uma parcela correspondente a,
no mínimo, 25% (vinte e cinco por
cento) do lucro líquido ajustado, na
forma do Artigo 202 da Lei nº
6.404/76, destinar-se-á para o
pagamento de dividendo obrigatório
a todos os acionistas, compensados
os
dividendos
semestrais
e
intermediários que tenham sido
declarados; e

(b) uma parcela correspondente a,
no mínimo, 25% (vinte e cinco por
cento) do lucro líquido ajustado, na
forma do Artigo 202 da Lei nº
6.404/76, destinar-se-á para o
pagamento de dividendo obrigatório
a todos os acionistas, compensados
os
dividendos
semestrais
e
intermediários que tenham sido
declarados; e

(c) por proposta dos órgãos da
administração, até 75% (setenta e
cinco por cento) para a constituição
da Reserva para Investimentos, com
a finalidade indicada a seguir, que
terá
como
limite
o
valor
correspondente a 100% (cem por

(c) por proposta dos órgãos da
administração, até 75% (setenta e
cinco por cento) para a constituição
da Reserva para Investimentos, com
a finalidade indicada a seguir, que
terá
como
limite
o
valor
correspondente a 100% (cem por

(c) por proposta dos órgãos da
administração, até 75% (setenta e
cinco por cento) para a constituição
da Reserva para Investimentos, com
a finalidade indicada a seguir, que
terá
como
limite
o
valor
correspondente a 100% (cem por
cento) do capital social, observado

que o saldo desta reserva, somado
aos saldos das demais reservas de
lucros, excetuadas as reservas de
lucros a realizar e reservas para
contingências,
não
poderá
ultrapassar 100% (cem por cento) do
valor do capital social, podendo, uma
vez atingido esse limite, a
Assembleia Geral deliberar sobre a
aplicação do excesso no aumento do
capital social ou na distribuição de
dividendos; e
d) o saldo remanescente terá a
destinação que for deliberada pela
Assembleia Geral.

ARTIGO 35: A Companhia poderá
levantar balanços semestrais ou
intermediários. O Conselho de
Administração poderá deliberar a
distribuição de dividendos à conta de
lucro apurado nesses balanços.

cento) do capital social, observado
que o saldo desta reserva, somado
aos saldos das demais reservas de
lucros, excetuadas as reservas de
lucros a realizar e reservas para
contingências,
não
poderá
ultrapassar 100% (cem por cento) do
valor do capital social, podendo, uma
vez atingido esse limite, a
Assembleia Geral deliberar sobre a
aplicação do excesso no aumento do
capital social ou na distribuição de
dividendos; e

cento) do capital social, observado
que o saldo desta reserva, somado
aos saldos das demais reservas de
lucros, excetuadas as reservas de
lucros a realizar e reservas para
contingências,
não
poderá
ultrapassar 100% (cem por cento) do
valor do capital social, podendo, uma
vez atingido esse limite, a
Assembleia Geral deliberar sobre a
aplicação do excesso no aumento do
capital social ou na distribuição de
dividendos; e

(d) saldo remanescente terá a
destinação que for deliberada pela
Assembleia Geral.

(d) saldo remanescente terá a
destinação que for deliberada pela
Assembleia Geral.

ARTIGO 44: A Companhia poderá
levantar balanços semestrais ou
intermediários. O Conselho de
Administração poderá deliberar a
distribuição de dividendos à conta de
lucro apurado nesses balanços.

ARTIGO 3544: A Companhia poderá
levantar balanços semestrais ou
intermediários. O Conselho de
Administração poderá deliberar a
distribuição de dividendos à conta de
lucro apurado nesses balanços.

(...)

(...)

Parágrafo Quarto: Os dividendos Parágrafo Quarto: Os dividendos
não recebidos ou reclamados não recebidos ou reclamados
prescreverão no prazo de 3 (três) prescreverão no prazo de 3 (três)
anos, contados da data em que anos, contados da data em que
tiverem sido postos à disposição do tiverem sido postos à disposição do
acionista, e reverterão em favor da acionista, e reverterão em favor da
Companhia.
Companhia.
CAPÍTULO VIII - DA ALIENAÇÃO DO PODER DE CONTROLE E SAÍDA DO NÍVEL 1
I – Alienação de Controle

Incluir um novo parágrafo
para prever o prazo de
prescrição dos dividendos.

ARTIGO 36: A alienação direta ou
indireta de controle da Companhia,
tanto por meio de uma única
operação, como por meio de
operações sucessivas, deverá ser
contratada sob a condição de que o
adquirente do controle se obrigue a
realizar oferta pública de aquisição
de ações tendo por objeto as ações
de emissão da Companhia de
titularidade dos demais acionistas,
observando as condições e os
prazos previstos na legislação e na
regulamentação em vigor, de forma
a
lhes
assegurar
tratamento
igualitário.

ARTIGO 45: A alienação direta ou
indireta de controle da Companhia,
tanto por meio de uma única
operação, como por meio de
operações sucessivas, deverá ser
contratada sob a condição de que o
adquirente do controle se obrigue a
realizar oferta pública de aquisição
de ações (“OPA”) tendo por objeto
as ações de emissão da Companhia
de
titularidade
dos
demais
acionistas, observando as condições
e os prazos previstos na legislação e
na regulamentação em vigor e neste
Estatuto Social, de forma a lhes
assegurar tratamento ao menos
igualitário.

ARTIGO 3645: A alienação direta ou
indireta de controle da Companhia,
tanto por meio de uma única
operação, como por meio de
operações sucessivas, deverá ser
contratada sob a condição de que o
adquirente do controle se obrigue a
realizar oferta pública de aquisição
de ações (“OPA”) tendo por objeto
as ações de emissão da Companhia
de
titularidade
dos
demais
acionistas, observando as condições
e os prazos previstos na legislação e
na regulamentação em vigor e neste
Estatuto Social, de forma a lhes
assegurar tratamento ao menos
igualitário.

Parágrafo Primeiro: Para os fins
deste Artigo, entende-se por controle
e seus termos correlatos o poder
efetivamente utilizado por acionista
de dirigir as atividades sociais e
orientar o funcionamento dos órgãos
da companhia, de forma direta ou
indireta, de fato ou de direito,
independentemente da participação
acionária detida.

Parágrafo Primeiro: Para os fins
deste Artigo, entende-se por controle
e seus termos correlatos o poder
efetivamente utilizado por acionista
de dirigir as atividades sociais e
orientar o funcionamento dos órgãos
da companhia, de forma direta ou
indireta, de fato ou de direito,
independentemente da participação
acionária detida.

Parágrafo Segundo: A OPA deve
observar as condições e os prazos
previstos na legislação e na
regulamentação em vigor.

Parágrafo Segundo: A OPA deve
observar as condições e os prazos
previstos na legislação e na
regulamentação em vigor.

Parágrafo Terceiro: Em caso de
alienação indireta de controle, o

Parágrafo Terceiro: Em caso de
alienação indireta de controle, o

Incluir novas regras para a
oferta pública de aquisição
de ações em decorrência
de alienação de controle,
além da obrigação de
realização de oferta
pública em caso de saída
do segmento do Nível 1 da
B3, reproduzindo
substancialmente as
regras vigente do
Regulamento do Novo
Mercado, em linha com os
objetivos da Operação.

adquirente deve divulgar o valor
atribuído à Companhia para os
efeitos de definição do preço da
OPA, bem como divulgar a
demonstração justificada desse
valor.

adquirente deve divulgar o valor
atribuído à Companhia para os
efeitos de definição do preço da
OPA, bem como divulgar a
demonstração justificada desse
valor.

Parágrafo Quarto: A OPA deverá
assegurar (a) aos acionistas titulares
de ações preferenciais as mesmas
condições e o preço por ação
preferencial equivalente a 3 (três)
vezes o preço pago por ação
ordinária ao acionista alienante, nos
termos ao Artigo 7º, alínea (b) deste
Estatuto Social e (b) aos demais
acionistas titulares de ações
ordinárias as mesmas condições e o
mesmo preço por ação pago por
ação
ordinária
ao
acionista
alienante.
II – Reorganização Societária
ARTIGO 46: Na hipótese de
reorganização
societária
que
envolva a transferência da base
acionária
da
Companhia,
as
sociedades
resultantes
devem
pleitear, em até 120 (cento e vinte)
dias da data da assembleia geral
que
deliberou
a
referida
reorganização, o ingresso (a) no
Nível 1 ou no Nível 2, desde que
mantidas a adoção de práticas
diferenciadas
de
governança
corporativa contidas neste Estatuto
Social, que são substancialmente

Parágrafo Quarto: A OPA deverá
assegurar (a) aos acionistas titulares
de ações preferenciais as mesmas
condições e o preço por ação
preferencial equivalente a 3 (três)
vezes o preço pago por ação
ordinária ao acionista alienante, nos
termos ao Artigo 7º, alínea (b) deste
Estatuto Social e (b) aos demais
acionistas titulares de ações
ordinárias as mesmas condições e o
mesmo preço por ação pago por
ação
ordinária
ao
acionista
alienante.
ARTIGO 46: Na hipótese de
reorganização
societária
que
envolva a transferência da base
acionária
da
Companhia,
as
sociedades
resultantes
devem
pleitear, em até 120 (cento e vinte)
dias da data da assembleia geral
que
deliberou
a
referida
reorganização, o ingresso (a) no
Nível 1 ou no Nível 2, desde que
mantidas a adoção de práticas
diferenciadas
de
governança
corporativa contidas neste Estatuto
Social, que são substancialmente

similares àquelas exigidas pelo
Regulamento do Novo Mercado da
B3; ou (b) no Nível 2; ou (c) no Novo
Mercado.

similares àquelas exigidas pelo
Regulamento do Novo Mercado da
B3; ou (b) no Nível 2; ou (c) no Novo
Mercado.

Parágrafo Primeiro: Caso a
reorganização envolva sociedades
resultantes que não pretendam
pleitear o ingresso nos segmentos
especiais de negociação de valores
mobiliários da B3, tal como disposto
acima, a maioria dos titulares das
ações em circulação da companhia
presentes na Assembleia Geral
devem dar anuência a essa
estrutura.

Parágrafo Primeiro: Caso a
reorganização envolva sociedades
resultantes que não pretendam
pleitear o ingresso nos segmentos
especiais de negociação de valores
mobiliários da B3, tal como disposto
acima, a maioria dos titulares das
ações em circulação da companhia
presentes na Assembleia Geral
devem dar anuência a essa
estrutura.

Parágrafo Segundo: A realização
de reorganização societária em
desacordo com o previsto neste
Artigo
sujeitará
o
acionista
controlador ou, na ausência deste,
os acionistas que tenham votado em
favor da reorganização societária, à
obrigação de realizar uma OPA nos
termos previstos na Seção III abaixo.
III - Saída Voluntária do Nível 1
ARTIGO 47: A saída voluntária do
Nível 1, exceto nos casos de
ingresso no Nível 2 ou no Novo
Mercado da B3, deverá ser
precedida de OPA que observe os
procedimentos
previstos
na
regulamentação editada pela CVM
sobre ofertas públicas de aquisição

Parágrafo Segundo: A realização
de reorganização societária em
desacordo com o previsto neste
Artigo
sujeitará
o
acionista
controlador ou, na ausência deste,
os acionistas que tenham votado em
favor da reorganização societária, à
obrigação de realizar uma OPA nos
termos previstos na Seção III abaixo.
ARTIGO 47: A saída voluntária do
Nível 1, exceto nos casos de
ingresso no Nível 2 ou no Novo
Mercado da B3, deverá ser
precedida de OPA que observe os
procedimentos
previstos
na
regulamentação editada pela CVM
sobre ofertas públicas de aquisição

de ações para cancelamento de
registro de companhia aberta.

de ações para cancelamento de
registro de companhia aberta.

ARTIGO 48: A OPA mencionada no
Artigo 47 deve observar os seguintes
requisitos:

ARTIGO 48: A OPA mencionada no
Artigo 47 deve observar os seguintes
requisitos:

I - o preço ofertado deve ser justo,
sendo possível, portanto, o pedido
de nova avaliação da Companhia, na
forma estabelecida na legislação
societária; e

I - o preço ofertado deve ser justo,
sendo possível, portanto, o pedido
de nova avaliação da Companhia, na
forma estabelecida na legislação
societária; e

II - acionistas titulares de mais de 1/3
(um terço) das ações em circulação,
deverão aceitar a OPA ou concordar
expressamente com a saída do
segmento sem efetuar a venda das
ações.

II - acionistas titulares de mais de 1/3
(um terço) das ações em circulação,
deverão aceitar a OPA ou concordar
expressamente com a saída do
segmento sem efetuar a venda das
ações.

Parágrafo Primeiro: Para os fins
deste Artigo, consideram-se ações
em circulação apenas as ações
cujos
titulares
concordem
expressamente com a saída do Nível
1 ou se habilitem para o leilão de
OPA, na forma da regulamentação
editada pela CVM aplicável às
ofertas públicas de aquisição de
ações de companhia aberta para
cancelamento de registro.

Parágrafo Primeiro: Para os fins
deste Artigo, consideram-se ações
em circulação apenas as ações
cujos
titulares
concordem
expressamente com a saída do Nível
1 ou se habilitem para o leilão de
OPA, na forma da regulamentação
editada pela CVM aplicável às
ofertas públicas de aquisição de
ações de companhia aberta para
cancelamento de registro.

Parágrafo Segundo: Atingido o
quórum previsto no caput:

Parágrafo Segundo: Atingido o
quórum previsto no caput:

I - os aceitantes da OPA não podem
ser submetidos a rateio na alienação
de sua participação, observados os
procedimentos de dispensa dos
limites previstos na regulamentação
editada pela CVM aplicável a ofertas
públicas de aquisição de ações; e

I - os aceitantes da OPA não podem
ser submetidos a rateio na alienação
de sua participação, observados os
procedimentos de dispensa dos
limites previstos na regulamentação
editada pela CVM aplicável a ofertas
públicas de aquisição de ações; e

II - o ofertante ficará obrigado a
adquirir as ações em circulação
remanescentes, pelo prazo de 1
(um) mês, contado da data da
realização do leilão, pelo preço final
do leilão de OPA, atualizado até a
data do efetivo pagamento, nos
termos do edital da OPA e da
legislação e da regulamentação em
vigor, que deve ocorrer em, no
máximo, 15 (quinze) dias contados
da data do exercício da faculdade
pelo acionista.
ARTIGO 49: A saída voluntária do
Nível
1
pode
ocorrer
independentemente da realização
da OPA mencionada no Art. 47 na
hipótese de dispensa aprovada em
Assembleia Geral.

II - o ofertante ficará obrigado a
adquirir as ações em circulação
remanescentes, pelo prazo de 1
(um) mês, contado da data da
realização do leilão, pelo preço final
do leilão de OPA, atualizado até a
data do efetivo pagamento, nos
termos do edital da OPA e da
legislação e da regulamentação em
vigor, que deve ocorrer em, no
máximo, 15 (quinze) dias contados
da data do exercício da faculdade
pelo acionista.
ARTIGO 49: A saída voluntária do
Nível
1
pode
ocorrer
independentemente da realização
da OPA mencionada no Art. 47 na
hipótese de dispensa aprovada em
Assembleia Geral.

Parágrafo Primeiro: A Assembleia
Geral referida no caput deverá ser
instalada em primeira convocação
com a presença de acionistas que
representem, no mínimo, 2/3 (dois
terços) do total das ações em
circulação.

Parágrafo Primeiro: A Assembleia
Geral referida no caput deverá ser
instalada em primeira convocação
com a presença de acionistas que
representem, no mínimo, 2/3 (dois
terços) do total das ações em
circulação.

Parágrafo Segundo: Caso o
quórum do Parágrafo Primeiro não
seja atingido, a Assembleia Geral
poderá ser instalada em segunda
convocação, com a presença de
qualquer número de acionistas
titulares de ações em circulação.

Parágrafo Segundo: Caso o
quórum do Parágrafo Primeiro não
seja atingido, a Assembleia Geral
poderá ser instalada em segunda
convocação, com a presença de
qualquer número de acionistas
titulares de ações em circulação.

Parágrafo Terceiro: A deliberação
sobre a dispensa de realização da
OPA deve ocorrer pela maioria dos
votos dos acionistas titulares de
ações em circulação presentes na
Assembleia Geral.
ARTIGO 50: Na hipótese de ocorrer
alienação de controle da Companhia
nos 12 (doze) meses subsequentes
à sua saída do Nível 1, o alienante e
o adquirente do controle, conjunta e
solidariamente, devem oferecer aos
acionistas que detinham ações de
emissão da Companhia na data da
saída ou da liquidação da OPA para
saída do Nível 1: (i) a aquisição de
suas ações pelo preço e nas
condições obtidas pelo alienante,
devidamente atualizado; (ii) ou o
pagamento da diferença, se houver,
entre o preço da OPA aceita pelo
antigo
acionista,
devidamente
atualizado, e o preço obtido pelo
acionista controlador na alienação
de suas próprias ações.

Parágrafo Terceiro: A deliberação
sobre a dispensa de realização da
OPA deve ocorrer pela maioria dos
votos dos acionistas titulares de
ações em circulação presentes na
Assembleia Geral.
ARTIGO 50: Na hipótese de ocorrer
alienação de controle da Companhia
nos 12 (doze) meses subsequentes
à sua saída do Nível 1, o alienante e
o adquirente do controle, conjunta e
solidariamente, devem oferecer aos
acionistas que detinham ações de
emissão da Companhia na data da
saída ou da liquidação da OPA para
saída do Nível 1: (i) a aquisição de
suas ações pelo preço e nas
condições obtidas pelo alienante,
devidamente atualizado; (ii) ou o
pagamento da diferença, se houver,
entre o preço da OPA aceita pelo
antigo
acionista,
devidamente
atualizado, e o preço obtido pelo
acionista controlador na alienação
de suas próprias ações.

Parágrafo Primeiro: Para efeito de
aplicação das obrigações previstas

Parágrafo Primeiro: Para efeito de
aplicação das obrigações previstas

ARTIGO 37: A Companhia, seus
acionistas,
administradores,
membros do Conselho Fiscal,
efetivos e suplentes, se houver,
obrigam-se a resolver, por meio de
arbitragem, perante a Câmara de
Arbitragem do Mercado, na forma de
seu
regulamento,
qualquer
controvérsia que possa surgir entre
eles, relacionada com ou oriunda de
sua condição de emissor, acionistas,
administradores, e membros do
conselho fiscal, em especial,
decorrentes
das
disposições
contidas na Lei nº 6.385/76, na Lei nº
6.404/76, no estatuto social da
Companhia, nas normas editadas
pelo Conselho Monetário Nacional,
pelo Banco Central do Brasil e pela

no caput, devem ser observadas as
mesmas
regras
aplicáveis
à
alienação de controle previstas
neste Estatuto Social.

no caput, devem ser observadas as
mesmas
regras
aplicáveis
à
alienação de controle previstas
neste Estatuto Social.

Parágrafo Segundo: A Companhia
e o acionista controlador ficam
obrigados a averbar no livro de
registro de ações da companhia, em
relação às ações de propriedade do
acionista controlador, ônus que
obrigue o adquirente do controle a
cumprir as regras previstas neste
Artigo no prazo máximo de 30 (trinta)
dias contados da alienação das
ações.
IX – JUÍZO ARBITRAL
ARTIGO 51: A Companhia, seus
acionistas,
administradores,
membros do Conselho Fiscal,
efetivos e suplentes, se houver,
obrigam-se a resolver, por meio de
arbitragem, perante a Câmara de
Arbitragem do Mercado, na forma de
seu
regulamento,
qualquer
controvérsia que possa surgir entre
eles, relacionada com ou oriunda de
sua condição de emissor, acionistas,
administradores, e membros do
conselho fiscal, em especial,
decorrentes
das
disposições
contidas na Lei nº 6.385/76, na Lei nº
6.404/76, no Estatuto Social da
Companhia, nas normas editadas
pelo Conselho Monetário Nacional,
pelo Banco Central do Brasil e pela

Parágrafo Segundo: A Companhia
e o acionista controlador ficam
obrigados a averbar no livro de
registro de ações da companhia, em
relação às ações de propriedade do
acionista controlador, ônus que
obrigue o adquirente do controle a
cumprir as regras previstas neste
Artigo no prazo máximo de 30 (trinta)
dias contados da alienação das
ações.
ARTIGO 3751: A Companhia, seus
acionistas,
administradores,
membros do Conselho Fiscal,
efetivos e suplentes, se houver,
obrigam-se a resolver, por meio de
arbitragem, perante a Câmara de
Arbitragem do Mercado, na forma de
seu
regulamento,
qualquer
controvérsia que possa surgir entre
eles, relacionada com ou oriunda de
sua condição de emissor, acionistas,
administradores, e membros do
conselho fiscal, em especial,
decorrentes
das
disposições
contidas na Lei nº 6.385/76, na Lei nº
6.404/76, no Estatuto Social da
Companhia, nas normas editadas
pelo Conselho Monetário Nacional,
pelo Banco Central do Brasil e pela

Incluir a aplicação das
regras de foro arbitral.

Comissão de Valores Mobiliários,
bem como nas demais normas
aplicáveis ao funcionamento do
mercado de capitais em geral.
ARTIGO 38:
A posse dos
administradores e dos membros do
Conselho
Fiscal,
efetivos
e
suplentes, fica condicionada à
assinatura de termo de posse, que
deve contemplar sua sujeição à
cláusula compromissória referida no
Artigo 37 acima.

CVM, bem como nas demais normas
aplicáveis ao funcionamento do
mercado de capitais em geral., além
daquelas
constantes
do
Regulamento do Nível 1 e dos
demais regulamentos da B3 e do
Contrato de Participação no Nível 1
de Governança Corporativa.

Comissão de Valores Mobiliários
CVM, bem como nas demais normas
aplicáveis ao funcionamento do
mercado de capitais em geral., além
daquelas
constantes
do
Regulamento do Nível 1 e dos
demais regulamentos da B3 e do
Contrato de Participação no Nível 1
de Governança Corporativa.

ARTIGO 52:
A posse dos
administradores e dos membros do
Conselho
Fiscal,
efetivos
e
suplentes, fica condicionada à
assinatura de termo de posse, que
deve contemplar sua sujeição à
cláusula compromissória referida no
Artigo 51 acima.
CAPÍTULO X - LIQUIDAÇÃO
ARTIGO 53: A Companhia entrará
em liquidação nos casos previstos
em lei, ou por deliberação da
Assembleia Geral, que estabelecerá
a forma da liquidação, elegerá o
liquidante e, se for o caso, instalará
o Conselho Fiscal, para o período da
liquidação, elegendo seus membros
e fixando-lhes as respectivas
remunerações.
CAPÍTULO XI - EMISSÃO DE UNITS
ARTIGO 54: A Companhia poderá
emitir certificados de depósito de
valores mobiliários ("Programa de
Unit"), doravante designados como
“Units” ou individualmente como
“Unit”.

ARTIGO 3852: A posse dos
administradores e dos membros do
Conselho
Fiscal,
efetivos
e
suplentes, fica condicionada à
assinatura de termo de posse, que
deve contemplar sua sujeição à
cláusula compromissória referida no
Artigo 3751 acima.
ARTIGO 53: A Companhia entrará
em liquidação nos casos previstos
em lei, ou por deliberação da
Assembleia Geral, que estabelecerá
a forma da liquidação, elegerá o
liquidante e, se for o caso, instalará
o Conselho Fiscal, para o período da
liquidação, elegendo seus membros
e fixando-lhes as respectivas
remunerações.

Incluir um novo Capítulo
para adicionar o
regramento em caso de
liquidação da Companhia.

ARTIGO 54: A Companhia poderá
emitir certificados de depósito de
valores mobiliários ("Programa de
Unit"), doravante designados como
“Units” ou individualmente como
“Unit”.

Incluir um novo Capítulo,
para tratar da conversão
de ações ordinárias em
preferenciais para
formação das Units, nos

Parágrafo Primeiro: Cada Unit
representará 1 (uma) ação ordinária
e 2 (duas) ações preferenciais de
emissão da Companhia.

Parágrafo Primeiro: Cada Unit
representará 1 (uma) ação ordinária
e 2 (duas) ações preferenciais de
emissão da Companhia.

Parágrafo Segundo: Somente
ações livre de ônus e gravames
poderão ser objeto de depósito para
a emissão de Units.
ARTIGO 55: As Units terão a forma
escritural e, exceto na hipótese de
cancelamento
das
Units,
a
propriedade
das
ações
representadas pelas Units somente
será
transferida
mediante
transferência das Units.

Parágrafo Segundo: Somente
ações livre de ônus e gravames
poderão ser objeto de depósito para
a emissão de Units.
ARTIGO 55: As Units terão a forma
escritural e, exceto na hipótese de
cancelamento
das
Units,
a
propriedade
das
ações
representadas pelas Units somente
será
transferida
mediante
transferência das Units.

Parágrafo Primeiro: O titular das
Units terá o direito de, a qualquer
tempo,
solicitar
à
instituição
financeira
depositária
o
cancelamento das Units e a entrega
das respectivas ações depositadas,
observadas as regras a serem
fixadas
pelo
Conselho
de
Administração de acordo com o
disposto neste Estatuto Social.

Parágrafo Primeiro: O titular das
Units terá o direito de, a qualquer
tempo,
solicitar
à
instituição
financeira
depositária
o
cancelamento das Units e a entrega
das respectivas ações depositadas,
observadas as regras a serem
fixadas
pelo
Conselho
de
Administração de acordo com o
disposto neste Estatuto Social.

Parágrafo Segundo: O Conselho de
Administração
da
Companhia
poderá,
a
qualquer
tempo,
suspender, por prazo determinado, a
possibilidade de cancelamento de
Units previstas no parágrafo primeiro
deste Artigo 55, no caso de início de

Parágrafo Segundo: O Conselho de
Administração
da
Companhia
poderá,
a
qualquer
tempo,
suspender, por prazo determinado, a
possibilidade de cancelamento de
Units previstas no parágrafo primeiro
deste Artigo 55, no caso de início de

termos já divulgados no
contexto da Operação .

oferta pública de distribuição
primária e/ou secundária de Units,
no mercado local e/ou internacional,
sendo que neste caso o prazo de
suspensão não poderá ser superior
a 30 (trinta) dias.

oferta pública de distribuição
primária e/ou secundária de Units,
no mercado local e/ou internacional,
sendo que neste caso o prazo de
suspensão não poderá ser superior
a 30 (trinta) dias.

Parágrafo Terceiro: As Units
sujeitas a ônus, gravames ou
embaraços
não
poderão
ser
canceladas.
ARTIGO 56: As Units conferirão aos
seus titulares os mesmos direitos e
vantagens das ações subjacentes.

Parágrafo Terceiro: As Units
sujeitas a ônus, gravames ou
embaraços
não
poderão
ser
canceladas.
ARTIGO 56: As Units conferirão aos
seus titulares os mesmos direitos e
vantagens das ações subjacentes.

Parágrafo Primeiro: O direito de
participar das Assembleias Gerais
da Companhia e nelas exercer todas
as prerrogativas conferidas às ações
representadas pelas Units, mediante
comprovação de sua titularidade,
cabe exclusivamente ao titular das
Units. O titular da Units poderá ser
representado
nas
Assembleias
Gerais
da
Companhia
por
procurador constituído nos termos
do Artigo 126, § 1º da Lei das
Sociedades por Ações.

Parágrafo Primeiro: O direito de
participar das Assembleias Gerais
da Companhia e nelas exercer todas
as prerrogativas conferidas às ações
representadas pelas Units, mediante
comprovação de sua titularidade,
cabe exclusivamente ao titular das
Units. O titular da Units poderá ser
representado
nas
Assembleias
Gerais
da
Companhia
por
procurador constituído nos termos
do Artigo 126, § 1º da Lei das
Sociedades por Ações.

Parágrafo Segundo: Na hipótese
de desdobramento, grupamento,
bonificação ou emissão de novas
ações mediante a capitalização de
lucros
ou
reservas,
serão
observadas as seguintes regras com
relação às Units:

Parágrafo Segundo: Na hipótese
de desdobramento, grupamento,
bonificação ou emissão de novas
ações mediante a capitalização de
lucros
ou
reservas,
serão
observadas as seguintes regras com
relação às Units:

a) Caso ocorra aumento da
quantidade de ações de emissão da
Companhia, a instituição financeira
depositária registrará o depósito das
novas ações e creditará novas Units
na conta dos respectivos titulares, de
modo a refletir o novo número de
ações detidas pelos titulares das
Units, guardada sempre a proporção
de 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas)
ações preferenciais de emissão da
Companhia para cada Unit, sendo
que as ações que não forem
passíveis de constituir Units serão
creditadas
diretamente
aos
acionistas, sem a emissão de Units.

a) Caso ocorra aumento da
quantidade de ações de emissão da
Companhia, a instituição financeira
depositária registrará o depósito das
novas ações e creditará novas Units
na conta dos respectivos titulares, de
modo a refletir o novo número de
ações detidas pelos titulares das
Units, guardada sempre a proporção
de 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas)
ações preferenciais de emissão da
Companhia para cada Unit, sendo
que as ações que não forem
passíveis de constituir Units serão
creditadas
diretamente
aos
acionistas, sem a emissão de Units.

b) Caso ocorra redução da
quantidade de ações de emissão da
Companhia, a instituição financeira
depositária debitará as contas de
depósito de Units dos titulares das
ações grupadas, efetuando o
cancelamento automático de Units
em número suficiente para refletir o
novo número de ações detidas pelos
titulares das Units, guardada sempre
a proporção de 1 (uma) ação
ordinária e 2 (duas) ações
preferenciais
de
emissão
da
Companhia para cada Unit, sendo
que as ações remanescentes que
não forem passíveis de constituir
Units serão entregues diretamente

b) Caso ocorra redução da
quantidade de ações de emissão da
Companhia, a instituição financeira
depositária debitará as contas de
depósito de Units dos titulares das
ações grupadas, efetuando o
cancelamento automático de Units
em número suficiente para refletir o
novo número de ações detidas pelos
titulares das Units, guardada sempre
a proporção de 1 (uma) ação
ordinária e 2 (duas) ações
preferenciais
de
emissão
da
Companhia para cada Unit, sendo
que as ações remanescentes que
não forem passíveis de constituir
Units serão entregues diretamente

aos acionistas, sem a emissão de
Units.
ARTIGO 57: No caso de exercício do
direito
de
preferência
para
subscrição de ações de emissão da
Companhia, se houver, a instituição
financeira depositária criará novas
Units no livro de registro de Units
escriturais e creditará tais Units aos
respectivos titulares, de modo a
refletir a nova quantidade de ações
preferenciais e ações ordinárias de
emissão da Companhia depositadas
na conta de depósito vinculada às
Units,
observada
sempre
a
proporção de 1 (uma) ação ordinária
e 2 (duas) ações preferenciais de
emissão da Companhia para cada
Unit, sendo que as ações que não
forem passíveis de constituir Units
serão creditadas diretamente aos
acionistas, sem a emissão de Units.
No caso de exercício do direito de
preferência para a subscrição de
outros valores mobiliários de
emissão da Companhia, não haverá
o crédito automático de Units.
ARTIGO 58: Os titulares de Units
terão direito ao recebimento de
ações
decorrentes
de
cisão,
incorporação ou fusão envolvendo a
Companhia. Em qualquer hipótese,
as Units serão sempre criadas ou
canceladas, conforme o caso, no
livro de registro de Units escriturais,
em nome da B3 como respectiva

aos acionistas, sem a emissão de
Units.
ARTIGO 57: No caso de exercício do
direito
de
preferência
para
subscrição de ações de emissão da
Companhia, se houver, a instituição
financeira depositária criará novas
Units no livro de registro de Units
escriturais e creditará tais Units aos
respectivos titulares, de modo a
refletir a nova quantidade de ações
preferenciais e ações ordinárias de
emissão da Companhia depositadas
na conta de depósito vinculada às
Units,
observada
sempre
a
proporção de 1 (uma) ação ordinária
e 2 (duas) ações preferenciais de
emissão da Companhia para cada
Unit, sendo que as ações que não
forem passíveis de constituir Units
serão creditadas diretamente aos
acionistas, sem a emissão de Units.
No caso de exercício do direito de
preferência para a subscrição de
outros valores mobiliários de
emissão da Companhia, não haverá
o crédito automático de Units.
ARTIGO 58: Os titulares de Units
terão direito ao recebimento de
ações
decorrentes
de
cisão,
incorporação ou fusão envolvendo a
Companhia. Em qualquer hipótese,
as Units serão sempre criadas ou
canceladas, conforme o caso, no
livro de registro de Units escriturais,
em nome da B3 como respectiva

proprietária fiduciária, que as proprietária fiduciária, que as
creditará nas contas de custódia dos creditará nas contas de custódia dos
respectivos titulares de Units. Nas respectivos titulares de Units. Nas
hipóteses em que forem atribuídas hipóteses em que forem atribuídas
ações aos titulares de Units e tais ações aos titulares de Units e tais
ações não forem passíveis de ações não forem passíveis de
constituir novas Units, estas ações constituir novas Units, estas ações
também serão depositadas na B3, também serão depositadas na B3,
na
qualidade
de
proprietária na
qualidade
de
proprietária
fiduciária das Units, que as creditará fiduciária das Units, que as creditará
nas contas de custódia dos nas contas de custódia dos
respectivos titulares.
respectivos titulares.
CAPÍTULO XII - AVALIAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
ARTIGO 59: A Companhia deve ARTIGO 59: A Companhia deve
estruturar e divulgar um processo de estruturar e divulgar um processo de
avaliação
do
Conselho
de avaliação
do
Conselho
de
Administração, de seus Comitês e Administração, de seus Comitês e
da Diretoria.
da Diretoria.
Parágrafo Primeiro: O processo de
avaliação deve ser divulgado no
formulário
de
referência
da
Companhia, incluindo informações
sobre:

Parágrafo Primeiro: O processo de
avaliação deve ser divulgado no
formulário
de
referência
da
Companhia, incluindo informações
sobre:

I - a abrangência da avaliação:
individual, por órgão, ou ambas;

I - a abrangência da avaliação:
individual, por órgão, ou ambas;

II - os procedimentos adotados para
a realização da avaliação, incluindo
a participação de outros órgãos da
companhia ou de consultoria
externa, se for o caso; e
III - a metodologia adotada,
indicando, conforme aplicável, sua

II - os procedimentos adotados para
a realização da avaliação, incluindo
a participação de outros órgãos da
companhia ou de consultoria
externa, se for o caso; e
III - a metodologia adotada,
indicando, conforme aplicável, sua

A fim de buscar a
estrutura social conforme
o Regulamento do Novo
Mercado, incluir um novo
Capítulo acerca dos
mecanismos de avaliação
da Administração.

alteração em relação aos anos
anteriores.

alteração em relação aos anos
anteriores.

Parágrafo Segundo: A avaliação Parágrafo Segundo: A avaliação
deve ser realizada ao menos uma deve ser realizada ao menos uma
vez durante a vigência do mandato vez durante a vigência do mandato
da administração.
da administração.
CAPÍTULO XIII - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
ARTIGO 60: A Companhia deve ARTIGO 60: A Companhia deve
dispor de área de auditoria interna dispor de área de auditoria interna
própria:
própria:
I - cujas atividades sejam reportadas
ao Conselho de Administração
diretamente ou por meio do Comitê
de Auditoria e Partes Relacionadas;

I - cujas atividades sejam reportadas
ao Conselho de Administração
diretamente ou por meio do Comitê
de Auditoria e Partes Relacionadas;

II -que possua atribuições aprovadas
pelo Conselho de Administração;

II -que possua atribuições aprovadas
pelo Conselho de Administração;

III - que tenha estrutura e orçamento
considerados
suficientes
ao
desempenho de suas funções,
conforme avaliação realizada pelo
Conselho de Administração ou pelo
Comitê de Auditoria e Partes
Relacionadas ao menos uma vez ao
ano; e

III - que tenha estrutura e orçamento
considerados
suficientes
ao
desempenho de suas funções,
conforme avaliação realizada pelo
Conselho de Administração ou pelo
Comitê de Auditoria e Partes
Relacionadas ao menos uma vez ao
ano; e

IV - que seja responsável por aferir a
qualidade e a efetividade dos
processos de gerenciamento de
riscos, controle e governança da
Companhia.

IV - que seja responsável por aferir a
qualidade e a efetividade dos
processos de gerenciamento de
riscos, controle e governança da
Companhia.

A fim de buscar a
estrutura social conforme
o Regulamento do Novo
Mercado, incluir um novo
Capítulo acerca de
mecanismos de
fiscalização e controles
internos da Companhia.

Parágrafo Único: Alternativamente
à constituição de área própria de
auditoria interna, na forma deste
Artigo,
a
Companhia
poderá
contratar
auditor
independente
registrado na CVM, responsável por
essa função.
ARTIGO 61: A Companhia deve
implantar funções de compliance,
controles
internos
e
riscos
corporativos, sendo vedada a
acumulação
com
atividades
operacionais.

Parágrafo Único: Alternativamente
à constituição de área própria de
auditoria interna, na forma deste
Artigo,
a
Companhia
poderá
contratar
auditor
independente
registrado na CVM, responsável por
essa função.
ARTIGO 61: A Companhia deve
implantar funções de compliance,
controles
internos
e
riscos
corporativos, sendo vedada a
acumulação
com
atividades
operacionais.

Parágrafo Único: Para os fins deste Parágrafo Único: Para os fins deste
Artigo, consideram-se atividades Artigo, consideram-se atividades
não operacionais, entre outras, as não operacionais, entre outras, as
desenvolvidas pelas áreas jurídica, desenvolvidas pelas áreas jurídica,
de controladoria, de auditoria interna de controladoria, de auditoria interna
e de relações com investidores.
e de relações com investidores.
CAPÍTULO XIV - INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E EVENTUAIS
ARTIGO 62: A Companhia deve ARTIGO 62: A Companhia deve
elaborar e divulgar os regimentos e elaborar e divulgar os regimentos e
políticas
do
Conselho
de políticas
do
Conselho
de
Administração, de seus Comitês de Administração, de seus Comitês de
assessoramento e do Conselho assessoramento e do Conselho
Fiscal, quando houver.
Fiscal, quando houver.
Parágrafo Primeiro: O regimento do
Conselho de Administração da
Companhia deve prever que o órgão
incluirá,
na
proposta
da
administração
referente
à
Assembleia Geral para eleição de
administradores, sua manifestação
contemplando:

Parágrafo Primeiro: O regimento do
Conselho de Administração da
Companhia deve prever que o órgão
incluirá,
na
proposta
da
administração
referente
à
Assembleia Geral para eleição de
administradores, sua manifestação
contemplando:

A fim de buscar a
estrutura social conforme
o Regulamento do Novo
Mercado, incluir um novo
Capítulo acerca das
informações e relatórios a
serem divulgados pela
Companhia.

I - a aderência de cada candidato ao
cargo de membro do Conselho de
Administração
à
política
de
indicação; e

I - a aderência de cada candidato ao
cargo de membro do Conselho de
Administração
à
política
de
indicação; e

II - as razões, à luz do disposto neste
Estatuto
e
na
declaração
mencionada no Artigo 25, pelas
quais se verifica o enquadramento
de
cada
candidato
como
Conselheiro Independente.

II - as razões, à luz do disposto neste
Estatuto
e
na
declaração
mencionada no Artigo 25, pelas
quais se verifica o enquadramento
de
cada
candidato
como
Conselheiro Independente.

Parágrafo
Segundo:
Serão
divulgadas todas as políticas da
Companhia, incluindo, mas não se
limitado,
a:
(i)
política
de
remuneração e indicação de
membros
do
Conselho
de
Administração, seus comitês de
assessoramento
e
diretoria
estatutária;
(ii)
política
de
gerenciamento de riscos; (iii) política
de
transações
com
partes
relacionadas e situações de conflito
de interesses; e (iv) política de
divulgação e de negociação de
valores mobiliários.

Parágrafo
Segundo:
Serão
divulgadas todas as políticas da
Companhia, incluindo, mas não se
limitado,
a:
(i)
política
de
remuneração e indicação de
membros
do
Conselho
de
Administração, seus comitês de
assessoramento
e
diretoria
estatutária;
(ii)
política
de
gerenciamento de riscos; (iii) política
de
transações
com
partes
relacionadas e situações de conflito
de interesses; e (iv) política de
divulgação e de negociação de
valores mobiliários.

Parágrafo Terceiro: A Companhia
deve divulgar, no formulário de
referência, em forma de tabela, por
órgão, o valor da maior, da menor e
o valor médio da remuneração
anual, fixa e variável, do conselho de
administração,
da
diretoria

Parágrafo Terceiro: A Companhia
deve divulgar, no formulário de
referência, em forma de tabela, por
órgão, o valor da maior, da menor e
o valor médio da remuneração
anual, fixa e variável, do conselho de
administração,
da
diretoria

estatutária e do conselho fiscal,
relativamente ao último exercício
social.
ARTIGO 63: A Companhia deve
divulgar, observado o disposto na
regulamentação editada pela CVM
que dispõe sobre a divulgação e uso
de informações sobre ato ou fato
relevante relativo às companhias
abertas, a renúncia ou a destituição
de membros do conselho de
administração
e
diretores
estatutários até o dia útil seguinte em
que a companhia for comunicada da
renúncia ou em que for aprovada a
destituição.
ARTIGO 64: A Companhia deve
divulgar,
em
inglês,
simultaneamente
à
respectiva
divulgação em português:

estatutária e do conselho fiscal,
relativamente ao último exercício
social.
ARTIGO 63: A Companhia deve
divulgar, observado o disposto na
regulamentação editada pela CVM
que dispõe sobre a divulgação e uso
de informações sobre ato ou fato
relevante relativo às companhias
abertas, a renúncia ou a destituição
de membros do conselho de
administração
e
diretores
estatutários até o dia útil seguinte em
que a companhia for comunicada da
renúncia ou em que for aprovada a
destituição.
ARTIGO 64: A Companhia deve
divulgar,
em
inglês,
simultaneamente
à
respectiva
divulgação em português:

I - fatos relevantes;

I - fatos relevantes;

II - informações sobre proventos, por
meio de avisos aos acionistas ou
comunicados ao mercado; e

II - informações sobre proventos, por
meio de avisos aos acionistas ou
comunicados ao mercado; e

III - comunicação de seus resultados
(press release de resultados).

III - comunicação de seus resultados
(press release de resultados).

Parágrafo
Único:
Caso
a
divulgação de fato relevante decorra
de informação que escape ao
controle da Companhia ou caso
ocorra oscilação atípica na cotação,
preço ou quantidade negociada dos

Parágrafo
Único:
Caso
a
divulgação de fato relevante decorra
de informação que escape ao
controle da Companhia ou caso
ocorra oscilação atípica na cotação,
preço ou quantidade negociada dos

valores mobiliários de sua emissão,
a divulgação em inglês poderá
ocorrer até o dia útil seguinte à
divulgação em português.
ARTIGO 65: A Companhia deve
realizar, em até 5 (cinco) dias úteis
após a divulgação de resultados
trimestrais ou das demonstrações
financeiras, apresentação pública
sobre as informações divulgadas.

valores mobiliários de sua emissão,
a divulgação em inglês poderá
ocorrer até o dia útil seguinte à
divulgação em português.
ARTIGO 65: A Companhia deve
realizar, em até 5 (cinco) dias úteis
após a divulgação de resultados
trimestrais ou das demonstrações
financeiras, apresentação pública
sobre as informações divulgadas.

Parágrafo Único: A apresentação
pública
deve
ser
realizada
presencialmente ou por meio de
teleconferência, videoconferência ou
qualquer outro meio que permita a
participação
a
distância
dos
interessados.
ARTIGO 66: A Companhia deve
divulgar, até o dia 10 de dezembro
de cada ano, calendário anual
referente ao ano civil seguinte
contendo, no mínimo, as datas dos
eventos listados abaixo:

Parágrafo Único: A apresentação
pública
deve
ser
realizada
presencialmente ou por meio de
teleconferência, videoconferência ou
qualquer outro meio que permita a
participação
a
distância
dos
interessados.
ARTIGO 66: A Companhia deve
divulgar, até o dia 10 de dezembro
de cada ano, calendário anual
referente ao ano civil seguinte
contendo, no mínimo, as datas dos
eventos listados abaixo:

I - divulgação das demonstrações
financeiras anuais completas e das
demonstrações
financeiras
padronizadas (DFP);

I - divulgação das demonstrações
financeiras anuais completas e das
demonstrações
financeiras
padronizadas (DFP);

II - divulgação das informações
trimestrais (ITR);

II - divulgação das informações
trimestrais (ITR);

III - realização da assembleia geral
ordinária (AGO); e

III - realização da assembleia geral
ordinária (AGO); e

IV - divulgação do formulário de
referência.

IV - divulgação do formulário de
referência.

Parágrafo
Único:
Caso
a
Companhia pretenda alterar a data
dos eventos destacados no caput, a
Companhia
deve
atualizar
o
calendário anual previamente à
realização dos referidos eventos,
respeitado o Regulamento Nível 1.
ARTIGO 67: A Companhia, com
base em informações prestadas pelo
acionista
controlador,
deve
comunicar mensalmente à B3, no
prazo de até 10 (dez) dias após o
término de cada mês, de forma
individual
e
consolidada,
a
titularidade direta ou indireta, detida
pelo acionista controlador e pessoas
a ele vinculadas, de valores
mobiliários de sua emissão. A
comunicação
deverá
abranger
também as posições em derivativos
ou em quaisquer outros valores
mobiliários
referenciados
nos
valores mobiliários de emissão da
companhia, incluindo derivativos
objeto de liquidação financeira.

Parágrafo
Único:
Caso
a
Companhia pretenda alterar a data
dos eventos destacados no caput, a
Companhia
deve
atualizar
o
calendário anual previamente à
realização dos referidos eventos,
respeitado o Regulamento Nível 1.
ARTIGO 67: A Companhia, com
base em informações prestadas pelo
acionista
controlador,
deve
comunicar mensalmente à B3, no
prazo de até 10 (dez) dias após o
término de cada mês, de forma
individual
e
consolidada,
a
titularidade direta ou indireta, detida
pelo acionista controlador e pessoas
a ele vinculadas, de valores
mobiliários de sua emissão. A
comunicação
deverá
abranger
também as posições em derivativos
ou em quaisquer outros valores
mobiliários
referenciados
nos
valores mobiliários de emissão da
companhia, incluindo derivativos
objeto de liquidação financeira.

Parágrafo
Primeiro:
comunicação deve abranger:

Parágrafo
Primeiro:
comunicação deve abranger:

A

I – a quantidade e o tipo dos valores
mobiliários;

A

I – a quantidade e o tipo dos valores
mobiliários;

II - as negociações efetuadas no
período, se houver, e o respectivo
preço, quando aplicável; e

II - as negociações efetuadas no
período, se houver, e o respectivo
preço, quando aplicável; e

III - o saldo da posição detida antes III - o saldo da posição detida antes
e depois da negociação.
e depois da negociação.
CAPÍTULO XV - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
ARTIGO 68: Observada a proporção ARTIGO 68: Observada a proporção
legal entre ações com direito e sem legal entre ações com direito e sem
direito de voto, as ações ordinárias direito de voto, as ações ordinárias
de emissão da Companhia são de emissão da Companhia são
conversíveis em ações preferenciais conversíveis em ações preferenciais
exclusivamente
para
fins
de exclusivamente
para
fins
de
formação de Units, na proporção de formação de Units, na proporção de
1 (uma) ação preferencial por cada 3 1 (uma) ação preferencial por cada 3
(três) ações ordinárias convertidas.
(três) ações ordinárias convertidas.
Parágrafo Primeiro: O primeiro
período de conversão se iniciará em
4 de outubro de 2021 e se encerrará
em 3 de novembro de 2021.

Parágrafo Primeiro: O primeiro
período de conversão se iniciará em
4 de outubro de 2021 e se encerrará
em 3 de novembro de 2021.

Parágrafo Segundo: Após o
encerramento do primeiro período
de conversão, o Conselho de
Administração determinará, a seu
critério,
novos
períodos
de
conversão com prazo de duração
não inferior a 30 (trinta) dias
consecutivos.

Parágrafo Segundo: Após o
encerramento do primeiro período
de conversão, o Conselho de
Administração determinará, a seu
critério,
novos
períodos
de
conversão com prazo de duração
não inferior a 30 (trinta) dias
consecutivos.

Parágrafo Terceiro: Competirá ao
Conselho de Administração da
Companhia estabelecer os termos,
prazos e condições para o exercício
dos direitos de conversão previstos

Parágrafo Terceiro: Competirá ao
Conselho de Administração da
Companhia estabelecer os termos,
prazos e condições para o exercício
dos direitos de conversão previstos

Incluir as regras de
conversão de ações para
a formação de Units.

neste Artigo, podendo praticar todos
os atos necessários à sua
implementação.

neste Artigo, podendo praticar todos
os atos necessários à sua
implementação.

Anexo VII – Consolidação do Estatuto Social
(Conforme art. 11, I da Instrução CVM n˚ 481, de 17 de dezembro de 2009)

IGUATEMI S.A.
CNPJ n.º 60.543.816/0001-93
Companhia Aberta
ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO
ARTIGO 1º: A IGUATEMI S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima que se rege pelo
presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe são aplicáveis.
Parágrafo Único: Com a admissão da Companhia no segmento denominado Nível 1 de Governança Corporativa da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“Nível 1” e “B3” respectivamente),
sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas controladores, administradores
e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento de Listagem
do Nível 1 de Governança Corporativa da B3 (“Regulamento Nível 1”).
ARTIGO 2º: A Companhia tem sede social na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
podendo, por deliberação do Conselho de Administração, criar, transferir e extinguir filiais,
agências, escritórios de representação e depósitos e quaisquer outros estabelecimentos em qualquer parte do território nacional ou no exterior.
ARTIGO 3º: A Companhia tem por objeto social: (i) a exploração comercial e o planejamento
de shopping centers; (ii) a prestação de serviços de administração de shopping centers regionais
e de complexos imobiliários de uso misto; (iii) a compra e venda de imóveis; (iv) a exploração
de estacionamentos rotativos; (v) a intermediação na locação de espaços promocionais; (vi) o
desenvolvimento, de forma isolada ou em parceria, de empreendimentos imobiliários, a incorporação, construção e o loteamento de imóveis, bem como a administração de bens próprios;
(vii) a prestação de serviços de assessoria para a prospecção, concepção, desenvolvimento e
implantação de empreendimentos imobiliários; (viii) a prestação de serviços de intermediação
de venda de produtos ao consumidor final por meio on line; (ix) a prestação de serviços digitais
para operacionalização de e-commerce; (x) a elaboração de estudos, projetos e planejamento
em promoção e merchandising; (xi) o exercício de outras atividades afins ou correlatas ao seu
objeto social; e (xii) a participação em outras sociedades como sócia, acionista ou associada
por qualquer forma permitida em lei.
ARTIGO 4º: A Companhia tem prazo indeterminado de duração.

CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES
ARTIGO 5º: O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de
R$ 1.099.515.568,97, dividido em 77.829.571 ações ordinárias e 35.682.251 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.
Parágrafo Único: As ações de emissão da Companhia são escriturais, mantidas em conta de
depósito em nome de seus titulares, em instituição financeira devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a prestar este serviço, podendo ser cobrado dos acionistas o custo de que trata o Artigo 35, §3º da Lei nº 6.404/76, observados os limites máximos
fixados pela CVM.
ARTIGO 6º: Cada ação ordinária corresponderá a um voto nas Assembleias Gerais.
ARTIGO 7º: As ações preferenciais de emissão da Companhia não conferem ao seu titular direito
de voto, exceto quanto às matérias especificadas no parágrafo primeiro abaixo, sendo-lhes asseguradas as seguintes preferências e vantagens:
(a)

direito ao recebimento de dividendos e quaisquer outras distribuições de capital pela Companhia em montante equivalente a 3 (três) vezes o valor pago a cada ação ordinária;

(b)

direito de serem incluídas em oferta pública de aquisição de ações por alienação de controle, sendo que neste caso cada ação preferencial fará jus ao preço por ação equivalente a
3 (três) vezes o valor pago por cada ação ordinária;

(c)

prioridade no reembolso de capital sobre as ações ordinárias, em caso de liquidação da
Companhia, no valor por ação preferencial correspondente a 3 (três) vezes o valor por
ação ordinária;

(d)

direito ao recebimento, em caso de liquidação da Companhia, após o reembolso prioritário
do capital e o reembolso do capital das ações ordinárias, de 3 (três) vezes o valor atribuído
a cada ação ordinária na partilha dos ativos remanescentes que couberem aos acionistas.

Parágrafo Primeiro: As ações preferenciais terão direito de voto nas matérias abaixo especificadas:
(i)

operações societárias propostas pelos órgãos de administração que envolvam a transformação, incorporação, incorporação de ações, fusão ou cisão da Companhia;

(ii)

aprovação de propostas de celebração de contratos entre a Companhia e o acionista
controlador, diretamente ou por meio de terceiros, assim como de outras sociedades nas
quais o acionista controlador tenha interesse, sempre que, por força de disposição legal
ou estatutária, sejam de competência da Assembleia Geral;

(iii)

avaliação de bens a serem aportados em aumentos de capital;

(iv)

escolha de instituição ou empresa especializada para preparação de laudo de avaliação
das ações da Companhia nos casos previstos neste Estatuto Social ou mediante determinação da Comissão de Valores Mobiliários;

(v)

alteração ou revogação dos Artigos 7º, 8º, 19, o Parágrafo Único do Artigo 22, os Parágrafos Primeiro a Quinto do Artigo 25, os Artigos 29 e 30 e os Capítulos VIII, IX,
XII, XIII e XIV deste Estatuto Social (ou eventuais renumerações ou realocações subsequentes destes dispositivos, se houver), salvo se a alteração ou revogação se der em
decorrência de adaptação destes dispositivos a novas regras que venham a ser estabelecidas no Regulamento do Novo Mercado, embora a Companhia seja listada no Nível 1.

Parágrafo Segundo: A aprovação das matérias elencadas no parágrafo primeiro anterior pela
Assembleia Geral dependerá da aprovação prévia ou ratificação dos titulares de ações preferenciais, reunidos em assembleia especial, nos termos do Artigo 20 deste Estatuto Social.
Parágrafo Terceiro: Os direitos conferidos nos artigos (i) 105, (ii) 123, parágrafo único, alíneas “c” e “d”; (iii) 126, § 3º; (iv) 141, § 4°, II, e §5º; (v) 157, § 1º; (vi) 159, § 4º; (vii) 161, §
2º; (viii) 163, § 6º; (ix) 206, II, “b”; e (x) 246, § 1º, “a”, todos da Lei nº 6.404/76, poderão ser
exercidos por acionistas que sejam titulares de um número de ações que represente porcentagem de participação nos dividendos (“PnD-Acionista)” igual ao percentual de capital social ou
de ações, conforme o caso, estabelecido em tais artigos da Lei nº 6.404/76. A PnD-Acionista
será determinada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
PnD-Acionista =

100 x (XON + 3xYPN) %
(TON + 3xTPN)

Onde:
PnD-Acionista = participação nos dividendos de determinado conjunto de ações ordinárias e preferenciais, expressa em termos porcentuais;
XON = número de ações ordinárias de emissão da Companhia detidas pelos acionistas
que pretendam perfazer os quóruns aplicáveis;
YPN = número de ações preferenciais de emissão da Companhia detidas pelos acionistas que pretendam perfazer os quóruns aplicáveis;
TON = número total de ações ordinárias emitidas pela Companhia, excluídas as ações
ordinárias em tesouraria; e
TPN = número total de ações preferenciais emitidas pela Companhia, excluídas as
ações preferenciais em tesouraria.
ARTIGO 8º: A Companhia não poderá emitir partes beneficiárias.
ARTIGO 9º: O capital social da Companhia poderá ser aumentado, independentemente de

reforma estatutária, por deliberação do Conselho de Administração, até o limite de
150.000.000 (cento e cinquenta milhões) de ações. As ações assim emitidas poderão ser ordinárias ou preferenciais, observado, em qualquer caso, o limite previsto no Artigo 15, §2º, da
Lei nº 6.404/76.
Parágrafo Único: Dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administração poderá:
(i)

aprovar a emissão de ações, bônus de subscrição ou debêntures conversíveis em ações,
mediante subscrição pública ou privada, fixando o preço de emissão, condições de integralização e demais condições da emissão;

(ii)

de acordo com plano aprovado pela Assembleia Geral, outorgar opção de compra de
ações a administradores, empregados da Companhia ou sociedade sob seu controle e/ou
pessoas naturais que lhes prestem serviços, sem que os acionistas tenham direito de
preferência à subscrição dessas ações.

ARTIGO 10: Por deliberação da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração, conforme o caso, o capital da Companhia poderá ser aumentado mediante capitalização de lucros
ou de reservas, com ou sem bonificação em ações.
ARTIGO 11: Por deliberação da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração, conforme o caso, pode ser reduzido ou excluído o prazo para o exercício do direito de preferência
para emissão de ações, bônus de subscrição ou debêntures conversíveis em ações, nas hipóteses
do Artigo 172 da Lei nº 6.404/76.
ARTIGO 12: Nas hipóteses em que a lei conferir direito de retirada a acionista dissidente de
deliberação da Assembleia Geral, o valor do reembolso terá por base o valor de patrimônio
líquido constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral, observadas as disposições do Artigo 45 da Lei nº 6.404/76.
ARTIGO 13: O acionista que não fizer o pagamento correspondente às ações subscritas nas
condições previstas no respectivo boletim de subscrição ou chamada de capital ficará de pleno
direito constituído em mora, na forma do Artigo 106, §2º, da Lei nº 6.404/76, sujeitando-se
(i) a multa de10% (dez por cento) do valor da prestação em atraso, sem prejuízo da correção
monetária de acordo com a variação positiva do Índice Geral de Preços ao Mercado – IGP-M,
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV ou índice que venha a substituí-lo, em caso
de sua extinção, na menor periodicidade admitida; (ii) ao disposto no Artigo 107 da Lei nº
6.404/76; e (iii) ao pagamento de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, pro rata
temporis.
CAPÍTULO III - ASSEMBLEIA GERAL

ARTIGO 14: A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) primeiros
meses seguintes ao término do exercício social para deliberar sobre as matérias constantes do
Artigo 132 da Lei nº 6.404/76 e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem, bem como nos casos previstos em lei e neste Estatuto Social.
Parágrafo Primeiro: A Assembleia Geral deverá ser convocada pelo Presidente do Conselho
de Administração, ou por 4 (quatro) membros do Conselho de Administração agindo em conjunto, ou na forma prevista no parágrafo único do Artigo 123 da Lei nº 6.404/76, observado,
ainda, o disposto na regulamentação da CVM sobre informações, pedidos públicos de procuração, participação e votação a distância em Assembleias Gerais.
Parágrafo Segundo: A Assembleia Geral será instalada pelo Presidente do Conselho de Administração, ou, na falta deste, por pessoa indicada pelo Presidente do Conselho de Administração, sendo presidida pelo Presidente do Conselho de Administração ou pessoa por ele indicada. O Presidente da Assembleia Geral escolherá um ou mais dos presentes para secretariar
os trabalhos.
Parágrafo Terceiro: A Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária podem ser cumulativamente convocadas e realizadas no mesmo local ou virtualmente, na mesma
data e hora, e instrumentadas em ata única, na forma da regulamentação em vigor, sendo permitida a participação e votação à distância.
ARTIGO 15: Antes de instalar-se a Assembleia Geral, os acionistas devidamente identificados
assinarão o Livro de Presença de Acionistas, no qual constarão seus nomes e a quantidade de
ações de que forem titulares.
Parágrafo Único: A lista dos acionistas presentes será encerrada pelo Presidente da Mesa no
momento da instalação da Assembleia Geral.
ARTIGO 16: Somente poderão comparecer e votar nas Assembleias Gerais os acionistas que
comprovarem sua qualidade, nos termos do Artigo 126 da Lei nº 6.404/76.
Parágrafo Único: Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por procurador, cujo mandato tenha sido outorgado há menos de 1 (um) ano, que também seja acionista
da Companhia, seu administrador ou por advogados. Será ainda válida a representação de
acionistas por instituições financeiras ou pelos respectivos representantes legais.
ARTIGO 17: As deliberações da Assembleia, ressalvadas as exceções previstas em lei e neste
Estatuto Social, serão tomadas por maioria de votos presentes e representados, não se computando os votos em branco ou abstenções.
ARTIGO 18: Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral será lavrada ata em livro pró-

prio, assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes, que representem, no mínimo, a maioria necessária para as deliberações tomadas.
Parágrafo Primeiro: A ata poderá ser lavrada na forma de sumário dos fatos, inclusive dissidência e protestos.
Parágrafo Segundo: Salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, as atas serão publicadas com omissão das assinaturas dos acionistas.
ARTIGO 19: Sem prejuízo das competências atribuídas por lei à Assembleia Geral, compete
a esta deliberar sobre:
(i)

a saída da Companhia do Nível 1, quando a iniciativa for da Companhia;

(ii)

a escolha da instituição ou empresa especializada para preparação de laudo de avaliação
das ações da Companhia nos casos previstos no Estatuto Social ou mediante determinação da Comissão de Valores Mobiliários;

(iii)

a dispensa da realização de oferta pública em caso de saída voluntária do Nível 1, conforme as regras constantes do Artigo 49 deste Estatuto Social;

(iv)

a aprovação de propostas de celebração de contratos entre a Companhia e o acionista
controlador, diretamente ou por meio de terceiros, assim como de outras sociedades nas
quais o acionista controlador tenha interesse, nos casos em que, de acordo com as disposições legais aplicáveis às companhias abertas, a competência seja privativa da Assembleia Geral; e

(v)

a resolução dos casos omissos no presente Estatuto Social, observadas as disposições
da Lei nº 6.404/76.

Parágrafo Único: Para fins do disposto na alínea (iii) acima:
(a)

a Assembleia Geral será instalada, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) das ações em circulação, assim
entendidas como todas as ações emitidas pela Companhia, excetuadas as ações detidas
pelo acionista controlador, por pessoas a ele vinculadas, por administradores da companhia e aquelas em tesouraria;

(b)

caso o quórum previsto no item (a) não seja atingido, a Assembleia Geral poderá ser
instalada em segunda convocação, com a presença de qualquer número de acionistas
titulares de ações em circulação;

(c)

a deliberação sobre a dispensa de realização de oferta pública de aquisição de ações

deve ocorrer pela maioria dos votos dos acionistas titulares de ações em circulação presentes na Assembleia Geral.
CAPÍTULO IV - ASSEMBLEIA ESPECIAL
ARTIGO 20: A aprovação das matérias especificadas no parágrafo primeiro do Artigo 7º deste
Estatuto Social em Assembleia Geral dependerá da aprovação prévia ou ratificação por parte
dos titulares de ações preferenciais reunidos em assembleia especial (“Assembleia Especial”).
Parágrafo Primeiro: As disposições previstas no Capítulo III anterior em relação à convocação, presidência, indicação de secretário e forma de realização, bem como as regras de representação em relação às Assembleias Gerais aplicam-se também às Assembleias Especiais.
Parágrafo Segundo: A Assembleia Especial se instalará, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das ações preferenciais e, em segunda convocação, com acionistas que representem qualquer número de
ações preferenciais. As deliberações serão tomadas por maioria dos votos dos acionistas votantes, se quórum de votação diverso não for exigido pela Lei nº 6.404/76. A ata da Assembleia
Especial registrará o número de votos lançados pelos acionistas detentores de direito de voto a
favor e contra cada deliberação e indicará a participação total dos acionistas que votaram a
favor e contra cada deliberação.
CAPÍTULO V - ADMINISTRAÇÃO
I - Regras Gerais
ARTIGO 21: A Administração da Companhia será exercida por um Conselho de Administração e uma Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto Social.
ARTIGO 22: Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria serão investidos em
seus respectivos cargos mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, dentro dos 30
(trinta) dias que se seguirem à sua eleição, ocasião em que deverão declarar o número de ações,
bônus de subscrição, opção de compra de ações, debêntures conversíveis em ações e outros
valores mobiliários de emissão da Companhia e de sociedades controladas ou do mesmo grupo,
de que são titulares, bem como informar as alterações de suas posições, e ficam dispensados
de prestar caução em garantia de sua gestão.
Parágrafo Primeiro: A posse dos administradores, efetivos e suplentes, estará condicionada à
assinatura do Termo de Anuência dos Administradores nos termos do disposto no Regulamento
do Nível 1, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis, o qual deve contemplar
sua sujeição à cláusula compromissária referida no Artigo 51 deste Estatuto Social.

Parágrafo Segundo: Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.
ARTIGO 23: Caberá à Assembleia Geral fixar a remuneração global dos Administradores e,
quando for o caso, dos membros do Conselho Fiscal, sendo atribuição do Conselho de Administração distribuir entre os membros do Conselho de Administração e da Diretoria a remuneração fixada pela Assembleia Geral.
Parágrafo Único: Os membros do Conselho de Administração e os Diretores poderão ter participação nos lucros na forma da lei. Caberá também ao Conselho de Administração distribuir,
quando for o caso, a participação nos lucros fixada pela Assembleia Geral.
ARTIGO 24: Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria estão obrigados, sem
prejuízo dos deveres e responsabilidades a eles atribuídos por lei, a manter reserva sobre todos
os negócios da Companhia, devendo tratar como sigilosas todas as informações a que tenham
acesso e que digam respeito à Companhia, seus negócios, funcionários, administradores, acionistas ou contratados e prestadores de serviços, obrigando-se a usar tais informações no exclusivo e melhor interesse da Companhia, e a aderir ao Manual de Divulgação e Uso de Informações, e à Política de Divulgação e de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia, mediante assinatura do Termo respectivo.
II - Conselho de Administração
ARTIGO 25: O Conselho de Administração, eleito pela Assembleia Geral, será composto por
no mínimo 5 (cinco) e no máximo 9 (nove) membros efetivos, pessoas naturais, residentes ou
não no País, indicados pela Assembleia Geral, e por ela destituíveis a qualquer tempo, com
mandato unificado de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos, sendo um Presidente, eleito pela
maioria de votos de seus membros na primeira reunião após a posse de tais membros ou sempre
que ocorrer vacância naquele cargo.
Parágrafo Primeiro: Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo 2 (dois) ou
20% (vinte por cento), o que for maior, deverão ser Conselheiros Independentes, conforme
adiante definido, devendo o enquadramento dos indicados ao Conselho de Administração como
Conselheiros Independentes ser deliberada na Assembleia Geral que os eleger.
Parágrafo Segundo: O enquadramento do Conselheiro como independente deve considerar
sua relação: (i) com a Companhia, seus controladores diretos ou indiretos e seus administradores; e (ii) com as sociedades controladas, coligadas ou sob controle comum. Para fins de verificação do enquadramento do Conselheiro como independente, não é considerado como independente aquele que: (i) é acionista controlador direto ou indireto da Companhia; (ii) tem seu
exercício de voto nas reuniões do Conselho de Administração vinculado por acordo de acionistas que tenha por objeto matérias relacionadas à Companhia; (iii) é cônjuge, companheiro

ou parente, em linha reta ou colateral, até segundo grau do acionista controlador, de administrador da Companhia ou de administrador do acionista controlador; e (iv) foi, nos últimos 3
(três) anos, empregado ou diretor da Companhia ou do seu acionista controlador.
Parágrafo Terceiro: Para os fins da verificação do enquadramento do Conselheiro Independente, as situações descritas abaixo devem ser analisadas de modo a verificar se implicam perda
de independência do Conselheiro Independente em razão das características, magnitude e extensão do relacionamento: (i) é afim até segundo grau do acionista controlador, de administrador da Companhia ou de administrador do acionista controlador; (ii) foi, nos últimos 3 (três)
anos, empregado ou diretor de sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum; (iii)
tem relações comerciais com a companhia, o seu acionista controlador ou sociedades coligadas,
controladas ou sob controle comum; (iv) ocupa cargo em sociedade ou entidade que tenha relações comerciais com a Companhia ou com o seu acionista controlador que tenha poder decisório na condução das atividades da referida sociedade ou entidade; (v) recebe outra remuneração da companhia, de seu acionista controlador, sociedades coligadas, controladas ou sob
controle comum além daquela relativa à atuação como membro do conselho de administração
ou de comitês da Companhia, de seu acionista controlador, de suas sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum, exceto proventos em dinheiro decorrentes de participação no
capital social da companhia e benefícios advindos de planos de previdência complementar.
Parágrafo Quarto: A caracterização do indicado ao Conselho de Administração como Conselheiro Independente será deliberada pela Assembleia Geral, que poderá basear sua decisão:
(a) na declaração, encaminhada pelo indicado a Conselheiro Independente ao Conselho de Administração, atestando seu enquadramento em relação aos critérios de independência estabelecidos neste Estatuto Social, contemplando a respectiva justificativa, se verificada alguma das
situações previstas no parágrafo segundo; e (b) na manifestação do Conselho de Administração
da Companhia, inserida na proposta da administração referente à Assembleia Geral para eleição
de administradores, quanto ao enquadramento ou não enquadramento do candidato nos critérios de independência. O procedimento ora previsto não se aplica às indicações de candidatos
a membros do Conselho de Administração: (i) que não atendam ao prazo de antecedência para
inclusão de candidatos no boletim de voto, conforme disposto na regulamentação editada pela
CVM sobre votação a distância; e (ii) mediante votação em separado.
Parágrafo Quinto: Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no caput, o resultado gerar um número fracionário, a Companhia deve proceder ao arredondamento para o
número inteiro imediatamente superior.
ARTIGO 26: Em suas faltas e impedimentos ocasionais, o Presidente do Conselho de Administração será substituído por outro membro do Conselho de Administração escolhido em reunião do órgão. Os demais membros do Conselho de Administração substituir-se-ão entre si na
forma que for deliberada pelo órgão.

Parágrafo Primeiro: No caso de vacância do cargo de Presidente do Conselho de Administração, o novo Presidente será indicado pelo Conselho de Administração, em reunião especialmente convocada para este fim.
Parágrafo Segundo: No caso de vacância de membro do Conselho de Administração, o substituto será eleito pelos conselheiros remanescentes, servindo o substituto até a primeira Assembleia Geral que se reunir após o evento, na forma do Artigo 150 da Lei nº 6.404/76. Se ocorrer
vacância na maioria dos cargos, a Assembleia Geral será convocada para proceder nova eleição.
Parágrafo Terceiro: Os membros do Conselho de Administração deverão permanecer em seus
cargos e no exercício de suas funções até que sejam eleitos seus substitutos, exceto se de outra
forma for deliberado pela Assembleia Geral de acionistas.
ARTIGO 27: O Conselho de Administração reunir-se-á, em caráter ordinário, uma vez a cada
3 (três meses) e, extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente ou pela maioria dos seus membros, mediante convocação escrita através de carta, telegrama, fac-símile,
correio eletrônico, ou qualquer outro meio de comunicação com comprovante de recebimento.
Parágrafo Primeiro: As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas com, no
mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência. A presença da totalidade dos membros do
Conselho de Administração dispensará qualquer formalidade de convocação. Considera-se regularmente convocado o Conselheiro presente à reunião.
Parágrafo Segundo: As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas pelo Presidente do Conselho de Administração, ou, na sua falta, por qualquer Conselheiro escolhido pela
maioria dos votos. O Conselho de Administração só se reunirá e deliberará validamente com a
presença da maioria de seus membros em exercício. Uma vez instaladas, as reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo Presidente do Conselho que convidará um dos
presentes para secretariar os trabalhos.
Parágrafo Terceiro: As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas pela maioria de votos dos presentes.
Parágrafo Quarto: Serão lavradas atas de reuniões do Conselho de Administração em livro
próprio, assinadas por todos os membros presentes ou por tantos quantos bastem para a validade das deliberações tomadas.
Parágrafo Quinto: Os Conselheiros poderão participar das reuniões do Conselho de Administração por meio de conferência telefônica, videoconferência ou outro meio de comunicação
eletrônica e serão considerados presentes à reunião, devendo enviar a confirmação de seu voto,
por escrito, até o final da respectiva reunião, por carta, fac-símile ou correio eletrônico, ficando

o secretário da reunião investido dos poderes para assinar a respectiva ata de reunião do Conselho de Administração em nome dos conselheiros que não esteja presente fisicamente.
Parágrafo Sexto: O membro do Conselho de Administração não poderá participar das deliberações do Conselho de Administração relacionadas a assuntos sobre os quais tenha ou represente interesse conflitante com a Companhia, devendo (i) cientificar os demais membros
do Conselho de Administração acerca de seu impedimento; e (ii) fazer consignar, na ata
da respectiva reunião, a natureza e extensão do seu interesse.
ARTIGO 28: Sem prejuízo dos demais poderes e atribuições conferidos por lei, compete ao
Conselho de Administração:
(i)

fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;

(ii)

eleger e destituir os Diretores, bem como fixar as suas atribuições e distribuir a remuneração fixada pela Assembleia Geral entre os administradores da Companhia;

(iii)

fiscalizar a gestão dos Diretores, examinando, a qualquer tempo, os livros e papéis da
Companhia e solicitando informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e quaisquer outros atos;

(iv)

convocar as Assembleias Gerais e as Assembleias Especiais;

(v)

manifestar-se previamente sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria,
as Demonstrações Financeiras do exercício e examinar os balancetes mensais;

(vi)

aprovar os orçamentos anuais e plurianuais, os planos estratégicos, os projetos de expansão e os programas de investimento da Companhia;

(vii)

escolher e destituir os auditores independentes da Companhia;

(viii)

autorizar a contratação de qualquer operação que envolva valores superiores a
R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), montante este que será atualizado ao final
de cada exercício social pela variação do IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo divulgado pelo IBGE, ou por índice que venha a substituí-lo em caso de
sua extinção, relacionadas com a: (i) aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis
ou investimentos detidos pela Companhia; e (ii) contratação de empréstimos ou financiamentos pela Companhia, na condição de mutuante ou mutuária;

(ix)

aprovar a participação da Companhia no capital de outras sociedades assim como a
disposição ou alienação dessa participação, no País ou no exterior;

(x)

autorizar a emissão de ações da Companhia nos limites do capital autorizado, previsto

no Artigo 9º deste Estatuto Social, fixando as condições de emissão, inclusive preço e
prazo de integralização, podendo, ainda, ser excluído ou reduzido o direito de preferência nas emissões de ações, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa ou por
subscrição pública, ou permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle,
nos termos estabelecidos em lei;
(xi)

deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição e debêntures conversíveis em ações,
observando-se os limites do Artigo 9º deste Estatuto Social;

(xii)

deliberar sobre a aquisição pela Companhia de ações de sua própria emissão, para manutenção em tesouraria e/ou posterior cancelamento ou alienação;

(xiii)

aprovar a contratação da instituição depositária prestadora de serviços de ações escriturais;

(xiv)

dispor, observadas as normas deste Estatuto Social e da legislação vigente, sobre a ordem de seus trabalhos e adotar ou baixar normas regimentais para seu funcionamento;

(xv)

decidir o teor do voto a ser proferido pela Companhia em assembleias gerais ordinárias
e/ou extraordinárias, reuniões prévias de acionistas ou quotistas, reuniões de sócios,
e/ou em qualquer outra reunião de sociedades das quais a Companhia venha a ser titular
de participação societária;

(xvi)

manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de
parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital
da oferta pública de aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo (i) a conveniência e oportunidade da oferta pública de aquisição de ações quanto ao interesse da
Companhia e do conjunto dos acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais
impactos à liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) as repercussões da
oferta pública de aquisição de ações sobre os interesses da Companhia; (iii) os planos
estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; (iv) alternativas à aceitação da oferta pública de aquisição de ações disponíveis no mercado; (iv) outros pontos
que o Conselho de Administração considerar pertinentes, bem como as informações
exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM. O parecer do conselho de administração deve abranger a opinião fundamentada favorável ou contrária à aceitação
da oferta pública, alertando que é de responsabilidade de cada acionista a decisão final
sobre tal oferta;

(xvii) aprovar e reformar o código de ética e conduta da Companhia e as políticas corporativas
relacionadas a (i) divulgação de informações e negociação de valores mobiliários; (ii)
remuneração; (iii) indicação de membros do Conselho de Administração, seus Comitês

de Assessoramento e Diretoria Estatutária; (iv) gerenciamento de riscos; e (v) transações com partes relacionadas;
(xviii) aprovar o regimento interno da Diretoria e de todos os Comitês;
(xix)

designar os membros do Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas, do Comitê de Finanças e Alocação de Capital, do Comitê de Pessoas, Cultura e Organização e do Comitê de Riscos e Compliance e dos demais Comitês que vierem a ser instituídos pelo
Conselho de Administração;

(xx)

decidir sobre qualquer assunto que não se compreenda na competência privativa da Assembleia Geral ou da Diretoria, conforme previsto em Lei ou neste Estatuto Social.
III - Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas

ARTIGO 29: O Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas, órgão de assessoramento vinculado ao Conselho de Administração, será composto por, no mínimo, 3 (três) membros independentes, eleitos pelo Conselho de Administração, sendo que ao menos 1 (um) deve ser Conselheiro Independente, e ao menos 1 (um) deve ter reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária nos termos da regulamentação editada pela CVM.
Parágrafo Primeiro: O mesmo membro do Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas poderá
acumular ambas as características referidas no caput.
Parágrafo Segundo: As atividades do coordenador do Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas serão definidas em seu regimento interno, a ser aprovado pelo Conselho de Administração.
Parágrafo Terceiro: É vedada a participação, como membros do Comitê de Auditoria e Partes
Relacionadas de Diretores da Companhia, de suas controladas, de seu acionista controlador, de
coligadas ou sociedades sob controle comum.
ARTIGO 30: O Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas é órgão de assessoramento vinculado ao Conselho de Administração, com autonomia operacional e orçamento próprio aprovado
pelo Conselho de Administração, destinado a cobrir despesas com seu funcionamento. Compete ao Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas, entre outras matérias:
(i)

opinar sobre a contratação e destituição dos serviços de auditoria independente;

(ii)

avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras;

(iii)

acompanhar as atividades da auditoria interna e da área de controles internos da Companhia;

(iv)

avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia;

(v)

avaliar, monitorar e recomendar à Administração a correção ou aprimoramento das políticas internas da Companhia, incluindo a política de transações entre partes relacionadas;

(vi)

possuir meios para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento
de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e
códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção
do prestador e da confidencialidade da informação;

(vii)

acompanhar alterações nas práticas e procedimentos contábeis.

Parágrafo Único: A Companhia deve divulgar, anualmente, relatório resumido do Comitê de
Auditoria e Partes Relacionadas contemplando as reuniões realizadas e os principais assuntos
discutidos, e destacando as recomendações feitas pelo comitê ao Conselho de Administração.
IV - Comitê de Finanças e Alocação de Capital
ARTIGO 31: O Comitê de Finanças e Alocação de Capital, órgão de assessoramento vinculado ao Conselho de Administração, será composto por, no mínimo, 3 (três) membros, sendo
ao menos 1 (um) independente, Conselheiros ou não, eleitos pelo Conselho de Administração.
Parágrafo Único: As atividades do coordenador do Comitê de Finanças e Alocação de Capital
serão definidas em seu regimento interno, a ser aprovado pelo Conselho de Administração.
ARTIGO 32: Compete ao Comitê de Finanças e Alocação de Capital, entre outras matérias:
(i)

supervisionar a área financeira da Companhia;

(ii)

acompanhar a implantação de sistema de controle, que estabeleça condições de segurança para o modelo de gestão adotado pela Companhia;

(iii)

acompanhar estrutura de capital e efetuar sugestões de modificações;

(iv)

analisar propostas de investimento, desinvestimento e financiamento;

(v)

acompanhar os trabalhos das áreas correlatas na Companhia e recomendar procedimentos que promovam melhorias na geração de indicadores;

(vi)

auxiliar o Conselho de Administração e a Diretoria da Companhia na análise dos potenciais reflexos da conjuntura econômica na posição financeira da Companhia, bem
como na discussão de cenários e tendências, na avaliação de oportunidades e riscos e
na definição de estratégias a serem adotadas pela Companhia no âmbito de sua política
e planejamento financeiro;

(vii)

referendar, acompanhar a implantação e o cumprimento das políticas de endividamento,
definição de covenants contratuais, concessão de garantias, definição de caixa mínimo,
política de aplicações financeiras e investimentos, política de contratação de seguros;

(viii) analisar a matriz de riscos financeiros, medidas de proteção e limites de comprometimento;
(ix)

analisar o conteúdo de materiais de divulgação de resultados;

(x)

analisar os orçamentos anuais e plurianuais da Companhia.
V - Comitê de Pessoas, Cultura e Organização

ARTIGO 33: O Comitê de Pessoas, Cultura e Organização, órgão de assessoramento vinculado ao Conselho de Administração, será composto por, no mínimo, 3 (três) membros, sendo
ao menos 1 (um) independente, Conselheiros ou não, eleitos pelo Conselho de Administração.
Parágrafo Único: As atividades do coordenador do Comitê de Pessoas, Cultura e Organização
serão definidas em seu regimento interno, a ser aprovado pelo Conselho de Administração.
ARTIGO 34: Compete ao Comitê de Pessoas, Cultura e Organização, entre outras matérias:
(i)

orientar o planejamento estratégico de gestão de pessoas, considerando os objetivos de
negócios e os requisitos de transformação cultural e digital, necessários para manter a
competitividade da Companhia;

(ii)

elaborar e aprimorar as políticas e processos de recursos humanos e de gestão de pessoas;

(iii)

recomendar políticas de cargos e critérios gerais de remuneração, bem como as políticas
de benefícios dos administradores da Companhia e das sociedades controladas;

(iv)

propor e revisar as políticas de remuneração de curto e de longo prazos, fixa e variável,
para todos os níveis da estrutura organizacional da Companhia e das sociedades controladas, incluindo planos de incentivos e sua aplicabilidade nos processos de recrutamento, desenvolvimento, promoção e retenção;

(v)

propor critérios para a avaliação do desempenho dos Diretores da Companhia, submetendo-os à aprovação do Conselho de Administração, bem como contribuir com o processo de avaliação, com base nas metas e objetivos estabelecidos;

(vi)

propor sistemas de avaliação de desempenho e programas de treinamento e desenvolvimento do quadro funcional das áreas de negócios e de apoio;

(vii)

propor e acompanhar plano de sucessão para os cargos de Diretores e outras posições
estratégicas da estrutura da Companhia;

(viii)

analisar e recomendar ao Conselho de Administração alterações na estrutura e modelo
organizacional adotado pela Companhia;

(ix)

avaliar a eficácia do processo de retenção de talentos e sua aderência com a cultura,
valores e objetivos de negócios da Companhia;

(x)

examinar as novas políticas e acompanhar e revisar as políticas em vigor relacionadas
aos temas de pessoas, cultura e organização;

(xi)

monitorar os temas relacionados ao engajamento de pessoas, incluindo mobilidade e
flexibilidade;

(xii)

recomendar ações que promovam e disseminem os valores e a cultura organizacional,
alinhando-os aos propósitos orientadores da Companhia.

VI - Comitê de Riscos e Compliance
ARTIGO 35: O Comitê de Riscos e Compliance, órgão de assessoramento vinculado ao Conselho de Administração, será composto por, no mínimo, 3 (três) membros, sendo ao menos 1
(um), independente, Conselheiros ou não, eleitos pelo Conselho de Administração.
Parágrafo Único: As atividades do coordenador do Comitê de Comitê de Riscos e Compliance
serão definidas em seu regimento interno, a ser aprovado pelo Conselho de Administração.
ARTIGO 36: Compete ao Comitê de Riscos e Compliance, entre outras matérias:
(i)

propor ao Conselho de Administração a definição da matriz de riscos e limites de comprometimento, assim como medidas de proteção de riscos financeiros, mercadológicos
e operacionais;

(ii)

acompanhar o mapeamento realizado pela gestão da Companhia, de todos os tipos de
riscos relevantes, classificando-os segundo seus graus de impacto, sua probabilidade de
ocorrência, sua origem e sua sensibilidade a ações preventivas ou mitigantes;

(iii)

recomendar ações para disseminar internamente a cultura de sensibilidade a riscos;

(iv)

acompanhar ações preventivas e mitigantes, em sintonia com pareceres de auditoria e
áreas de controles internos;

(v)

revisar o sistema de controles internos e propor melhorias ou correções necessárias;

(vi)

avaliar os resultados das atividades de compliance e assegurar sua efetividade;

(vii)

recomendar procedimentos diante de constatação de erros e quaisquer outras inadequações;

(viii) promover a cultura de integridade na Companhia, com base em valores éticos e no código de conduta, disponibilizando regras claras e práticas;
(ix)

capacitar gestores e equipes da Companhia para que conduzam os negócios sempre de
maneira ética, garantindo que a cultura de compliance seja a base da estratégica, metas
e objetivos da Companhia;

(x)

fiscalizar, exigir e garantir o cumprimento das legislações, do código de ética e conduta
e demais políticas da Companhia, assim como acompanhar e monitorar o canal de denúncias.

VII - Diretoria
ARTIGO 37: A Diretoria será composta por até 6 (seis) Diretores, sendo 1 (um) Diretor Presidente e 5 (cinco) Diretores Sem Designação Específica, sendo que um destes cumulará a
função de Diretor de Relações com Investidores, todos acionistas ou não, residentes do País,
eleitos pelo Conselho de Administração e por ele destituíveis a qualquer tempo, com mandato
de 3 anos, permitida a reeleição.
Parágrafo Primeiro: Os Diretores poderão cumular cargos, conforme deliberação do Conselho de Administração.
Parágrafo Segundo: O exercício do cargo de Diretor cessa pela destituição, a qualquer tempo,
do titular, ou pelo término do mandato, se não houver recondução. A renúncia torna-se eficaz,
em relação à Companhia, desde o momento em que esta conhecer da comunicação escrita do
renunciante, produzindo efeitos perante terceiros de boa-fé após o seu arquivamento no Registro Público de Empresas Mercantis e publicação.
Parágrafo Terceiro: A substituição dos Diretores, no caso de ausência ou impedimento tem-

porário, ou ainda por renúncia, morte ou incapacidade, será deliberada em Reunião do Conselho de Administração, podendo o Presidente do Conselho de Administração eleger interinamente um substituto.
Parágrafo Quarto: Compete:
(a)

ao Diretor Presidente, incluindo-se, mas não limitadas às seguintes atribuições: (i) determinar e promover a execução e implementação das políticas, estratégias, orçamentos,
projetos de investimentos e demais condições do plano de negócios da Companhia, bem
como estabelecer o modelo de gestão da Companhia e supervisionar sua execução pelos
demais Diretores, coordenando suas atividades; (ii) organizar, dirigir e controlar a gestão
global das unidades da Companhia, exercendo acompanhamento e análise da performance individual de cada shopping center, de forma a garantir os objetivos da Companhia; (iii) representar e promover a Companhia perante a comunidade da localidade de
cada shopping center; (iv) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; (v) exercer as
demais atribuições que lhe foram conferidas por este Estatuto Social, pelo Conselho de
Administração; (vi) manter permanente coordenação da atuação dos demais Diretores,
traçando as diretrizes empresariais, jurídicas, políticas, corporativas e institucionais no
desenvolvimento das atividades da Companhia;

(b)

ao Diretor Sem Designação Específica que desempenhará as atribuições de Relações com Investidores, incluindo-se, mas não limitadas às seguintes atribuições: (i) divulgar e comunicar à CVM, e, se for o caso, à B3, qualquer ato ou fato relevante ocorrido
ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação, além de outras atribuições definidas pelo Conselho de Administração; (ii) prestar informações aos investidores, e (iii) manter atualizado o registro da
Companhia, tudo em conformidade com a regulamentação aplicável da CVM;

(c)

aos Diretores Sem Designação Específica: desempenharão as funções e atribuições que
lhes forem conferidas pelo Conselho de Administração ou pelo Diretor Presidente, na
consecução do objeto social da Companhia;

ARTIGO 38: Compete à Diretoria exercer as atribuições que a lei, a Assembleia Geral, o
Conselho de Administração e este Estatuto Social lhe conferirem para a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia, incumbindo-lhe a administração e gestão dos
negócios e atividades da Companhia, observado o disposto nos demais artigos deste Estatuto
Social, especialmente nos Artigos 19 e 28, inclusive:
(i)

zelar pela observância da Lei, deste Estatuto Social, das deliberações do Conselho de
Administração e da Assembleia Geral;

(ii)

elaborar e submeter ao Conselho de Administração o relatório da Diretoria e as demonstrações financeiras de cada exercício, acompanhados do relatório dos auditores
independentes, bem como a proposta de aplicação dos lucros apurados no exercício
anterior;

(iii)

submeter proposta ao Conselho de Administração para abertura de filiais, agências, depósitos, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos da Companhia no país ou no
exterior;

(iv)

praticar os atos de sua competência, conforme estabelecido neste Estatuto Social;

(v)

manter os membros do Conselho de Administração informados sobre as atividades da
Companhia e o andamento de suas operações;

(vi)

representar a Companhia, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, respeitadas as
disposições previstas neste Estatuto Social, nos limites de suas atribuições;

(vii)

assinar contratos, contrair empréstimos e financiamentos, alienar, adquirir, hipotecar,
ou, de qualquer modo, onerar bens da sociedade, móveis, imóveis e outros direitos,
respeitadas as disposições previstas neste Estatuto Social, respeitadas as restrições previstas no item (viii) do Artigo 28 deste Estatuto Social;

(viii)

aceitar, sacar, endossar e avalizar documentos cambiais, duplicatas, cheques, notas promissórias e quaisquer outros títulos de créditos que impliquem responsabilidade para a
sociedade, respeitadas as disposições previstas neste Estatuto Social, notadamente as
restrições previstas no item (viii) do Artigo 28 deste Estatuto Social; e

(ix)

abrir, movimentar e encerrar contas bancárias.

ARTIGO 39: A representação da Companhia, em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, em
quaisquer atos ou negócios jurídicos, ou perante quaisquer repartições públicas ou autoridades
federais, estaduais ou municipais, nos atos de aquisição, alienação ou oneração de bens e direitos da sociedade, bem como nos atos e operações de gestão ordinária dos negócios sociais, tais
como a assinatura de escrituras de qualquer natureza, letras de câmbio, cheques, ordens de
pagamento, contratos e, em geral, quaisquer outros documentos ou atos que importem responsabilidade ou obrigação para a Companhia ou que a exonerem de obrigações para com terceiros,
e ainda, o aceite, o endosso e a avalização de documentos cambiais, duplicatas ou outros títulos
de crédito, serão obrigatoriamente praticados (i) por 2 (dois) Diretores em conjunto; (ii) por 1
(um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador com poderes específicos, nomeado na forma
prevista no Parágrafo Primeiro abaixo; ou (iii) por 2 (dois) procuradores com poderes específicos, nomeados na forma prevista no Parágrafo Primeiro abaixo.

Parágrafo Primeiro: As procurações em nome da Companhia serão outorgadas (i) pelo Diretor Presidente, ou (ii) por 2 (dois) Diretores em conjunto. Caso o instrumento de mandato não
mencione o prazo de vigência, reputar-se-á outorgado por prazo indeterminado, no caso de
procuração outorgada para fins judiciais ou para representação em processos administrativos,
e pelo prazo de 2 (dois) anos, nos demais casos.
Parágrafo Segundo: Quando o mandato tiver por objeto a prática de atos que dependam de
prévia autorização do Conselho de Administração, a sua outorga ficará expressamente condicionada à obtenção dessa autorização, que deverá ser mencionada em seu texto.
Parágrafo Terceiro: São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à
Companhia, os atos de qualquer dos Diretores ou procuradores, tais como fianças, avais e endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, exceto se necessários à consecução
do objeto social.
Parágrafo Quarto: A Companhia poderá ser representada por apenas 1 (um) Diretor ou 1 (um)
procurador com poderes específicos na prática dos seguintes atos:
(a)

representação da Companhia em assembleias e reuniões de sócios de sociedades da qual
participe;

(b)

representação da Companhia em juízo; e

(c)

prática de atos de simples rotina administrativa, inclusive perante repartições públicas,
sociedades de economia mista, juntas comerciais, Justiça do Trabalho, INSS, FGTS e
seus bancos arrecadadores, e outras da mesma natureza.

Parágrafo Quinto: O Conselho de Administração poderá autorizar a prática de atos específicos
que vinculem a Companhia pela assinatura de apenas 1 (um) Diretor ou 1 (um) procurador
regularmente constituído, ou, ainda, estabelecer competência e alçada para a prática de atos por
um único representante.
CAPÍTULO VI - CONSELHO FISCAL
ARTIGO 40: O Conselho Fiscal, que não terá caráter permanente, somente será instalado na
forma da Lei 6.404/76 e terá as atribuições, competências, deveres e responsabilidades estabelecidos pela legislação societária em vigor.
Parágrafo Primeiro: O Conselho Fiscal será composto de 3 (três) membros efetivos e igual
número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, na forma da lei, sendo admitida a reeleição.
Parágrafo Segundo: No exercício em que o Conselho Fiscal for instalado, o Conselho Fiscal

elegerá, dentre seus membros, o Presidente do Conselho Fiscal, ao qual caberá, sem prejuízo
das atribuições individuais de cada conselheiro previstas em lei, representar o Conselho Fiscal
perante os demais órgãos da sociedade, organizar e coordenar as suas atividades.
Parágrafo Terceiro: A Assembleia Geral que eleger os membros do Conselho Fiscal lhes
atribuirá a remuneração respectiva.
Parágrafo Quarto: Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante
assinatura de termo de posse no livro próprio, dentro dos 30 (trinta) dias que se seguirem à sua
eleição, o qual deverá contemplar inclusive a sua sujeição à cláusula compromissória prevista
no Artigo 51 do Estatuto Social.
CAPÍTULO VII - DO EXERCÍCIO SOCIAL, LUCROS E SUA DISTRIBUIÇÃO
ARTIGO 41: O exercício social iniciar-se-á no dia 1˚ de janeiro e terminará no dia 31 de
dezembro de cada ano. Ao término de cada exercício social a Diretoria fará elaborar o Balanço
Patrimonial e as demais demonstrações financeiras previstas em lei.
ARTIGO 42: O Conselho de Administração apresentará à Assembleia Geral, juntamente com
as demonstrações financeiras, proposta de destinação do lucro líquido do exercício, com observância do disposto neste Estatuto Social e na lei.
Parágrafo Único: Do lucro líquido ajustado, 25% (vinte e cinco por cento) serão obrigatoriamentedistribuídos como dividendos, na forma do disposto no Artigo 43 abaixo.
ARTIGO 43: Após a dedução dos prejuízos acumulados, da provisão para pagamento do imposto de renda, e, se for o caso, da provisão para participação dos administradores no resultado
do exercício, o lucro líquido terá a seguinte destinação:
(a)

5% (cinco por cento) serão atribuídos para a constituição da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social;

(b)

uma parcela correspondente a, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, na forma do Artigo 202 da Lei nº 6.404/76, destinar-se-á para o pagamento de dividendo obrigatório a todos os acionistas, compensados os dividendos semestrais e intermediários que tenham sido declarados; e

(c)

por proposta dos órgãos da administração, até 75% (setenta e cinco por cento) para a
constituição da Reserva para Investimentos, com a finalidade indicada a seguir, que terá
como limite o valor correspondente a 100% (cem por cento) do capital social, observado que o saldo desta reserva, somado aos saldos das demais reservas de lucros, excetuadas as reservas de lucros a realizar e reservas para contingências, não poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do capital social, podendo, uma vez atingido

esse limite, a Assembleia Geral deliberar sobre a aplicação do excesso no aumento do
capital social ou na distribuição de dividendos; e
(d)

saldo remanescente terá a destinação que for deliberada pela Assembleia Geral.

Parágrafo Primeiro: A reserva legal poderá deixar de ser constituída no exercício em que seu
saldo, acrescido do montante das reservas de capital de que trata o §1º do Artigo 182 da Lei nº
6.404/76, exceder a 30% (trinta por cento) do capital social.
Parágrafo Segundo: A "Reserva de Investimentos" destinar-se-á: (a) à preservação da integridadedo patrimônio social; (b) à amortização de dívidas da Companhia; (c) ao reforço de
seu capital de giro; e (d) a investimentos em subsidiárias, a fim de que estas os destinem aos
fins mencionados nas letras "b" e "c" deste parágrafo.
ARTIGO 44: A Companhia poderá levantar balanços semestrais ou intermediários. O Conselho de Administração poderá deliberar a distribuição de dividendos à conta de lucro apurado
nesses balanços.
Parágrafo Primeiro: O Conselho de Administração poderá, ainda, declarar dividendos a débito da conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes, com base no último
balanço anual ou com base em balanços levantados em períodos menores.
Parágrafo Segundo: O Conselho de Administração poderá pagar ou creditar juros sobre o
capital próprio, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária que apreciar as demonstrações
financeiras relativas ao exercício social em que tais juros foram pagos ou creditados.
Parágrafo Terceiro: Os dividendos e os juros sobre o capital próprio previstos neste Artigo
deverão ser imputados ao dividendo obrigatório.
Parágrafo Quarto: Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3
(três) anos, contados da data em que tiverem sido postos à disposição do acionista, e reverterão
em favor da Companhia.
CAPÍTULO VIII - DA ALIENAÇÃO DO PODER DE CONTROLE E SAÍDA
DO NÍVEL 1
I - Alienação de Controle
ARTIGO 45: A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de uma
única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição
de que o adquirente do controle se obrigue a realizar oferta pública de aquisição de ações
(“OPA”) tendo por objeto as ações de emissão da Companhia de titularidade dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na legislação e na regulamentação em

vigor e neste Estatuto Social, de forma a lhes assegurar tratamento ao menos igualitário.
Parágrafo Primeiro: Para os fins deste Artigo, entende-se por controle e seus termos correlatos o poder efetivamente utilizado por acionista de dirigir as atividades sociais e orientar o
funcionamento dos órgãos da companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito,
independentemente da participação acionária detida.
Parágrafo Segundo: A OPA deve observar as condições e os prazos previstos na legislação e
na regulamentação em vigor.
Parágrafo Terceiro: Em caso de alienação indireta de controle, o adquirente deve divulgar o
valor atribuído à Companhia para os efeitos de definição do preço da OPA, bem como divulgar
a demonstração justificada desse valor.
Parágrafo Quarto: A OPA deverá assegurar (a) aos acionistas titulares de ações preferenciais
as mesmas condições e o preço por ação preferencial equivalente a 3 (três) vezes o preço pago
por ação ordinária ao acionista alienante, nos termos ao Artigo 7º, alínea (b) deste Estatuto
Social e (b) aos demais acionistas titulares de ações ordinárias as mesmas condições e o mesmo
preço por ação pago por ação ordinária ao acionista alienante.
II - Reorganização Societária
ARTIGO 46: Na hipótese de reorganização societária que envolva a transferência da base acionária da Companhia, as sociedades resultantes devem pleitear, em até 120 (cento e vinte) dias
da data da assembleia geral que deliberou a referida reorganização, o ingresso (a) no Nível 1
ou no Nível 2, desde que mantidas a adoção de práticas diferenciadas de governança corporativa contidas neste Estatuto Social, que são substancialmente similares àquelas exigidas pelo
Regulamento do Novo Mercado da B3; ou (b) no Novo Mercado.
Parágrafo Primeiro: Caso a reorganização envolva sociedades resultantes que não pretendam
pleitear o ingresso nos segmentos especiais de negociação de valores mobiliários da B3, tal
como disposto acima, a maioria dos titulares das ações em circulação da companhia presentes
na Assembleia Geral devem dar anuência a essa estrutura.
Parágrafo Segundo: A realização de reorganização societária em desacordo com o previsto
neste Artigo sujeitará o acionista controlador ou, na ausência deste, os acionistas que tenham
votado em favor da reorganização societária, à obrigação de realizar uma OPA nos termos
previstos na Seção III abaixo.
III - Saída Voluntária do Nível 1
ARTIGO 47: A saída voluntária do Nível 1, exceto nos casos de ingresso no Nível 2 ou no
Novo Mercado da B3, deverá ser precedida de OPA que observe os procedimentos previstos

na regulamentação editada pela CVM sobre ofertas públicas de aquisição de ações para cancelamento de registro de companhia aberta.
ARTIGO 48: A OPA mencionada no Artigo 47 deve observar os seguintes requisitos:
I - o preço ofertado deve ser justo, sendo possível, portanto, o pedido de nova avaliação da
Companhia, na forma estabelecida na legislação societária; e
II - acionistas titulares de mais de 1/3 (um terço) das ações em circulação, deverão aceitar a
OPA ou concordar expressamente com a saída do segmento sem efetuar a venda das ações.
Parágrafo Primeiro: Para os fins deste Artigo, consideram-se ações em circulação apenas as
ações cujos titulares concordem expressamente com a saída do Nível 1 ou se habilitem para o
leilão de OPA, na forma da regulamentação editada pela CVM aplicável às ofertas públicas de
aquisição de ações de companhia aberta para cancelamento de registro.
Parágrafo Segundo: Atingido o quórum previsto no caput:
I - os aceitantes da OPA não podem ser submetidos a rateio na alienação de sua participação,
observados os procedimentos de dispensa dos limites previstos na regulamentação editada pela
CVM aplicável a ofertas públicas de aquisição de ações; e
II - o ofertante ficará obrigado a adquirir as ações em circulação remanescentes, pelo prazo de
1 (um) mês, contado da data da realização do leilão, pelo preço final do leilão de OPA, atualizado até a data do efetivo pagamento, nos termos do edital da OPA e da legislação e da regulamentação em vigor, que deve ocorrer em, no máximo, 15 (quinze) dias contados da data do
exercício da faculdade pelo acionista.
ARTIGO 49: A saída voluntária do Nível 1 pode ocorrer independentemente da realização da
OPA mencionada no Art. 47 na hipótese de dispensa aprovada em Assembleia Geral.
Parágrafo Primeiro: A Assembleia Geral referida no caput deverá ser instalada em primeira
convocação com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do
total das ações em circulação.
Parágrafo Segundo: Caso o quórum do Parágrafo Primeiro não seja atingido, a Assembleia
Geral poderá ser instalada em segunda convocação, com a presença de qualquer número de
acionistas titulares de ações em circulação.
Parágrafo Terceiro: A deliberação sobre a dispensa de realização da OPA deve ocorrer pela
maioria dos votos dos acionistas titulares de ações em circulação presentes na Assembleia Geral.

ARTIGO 50: Na hipótese de ocorrer alienação de controle da Companhia nos 12 (doze) meses
subsequentes à sua saída do Nível 1, o alienante e o adquirente do controle, conjunta e solidariamente, devem oferecer aos acionistas que detinham ações de emissão da Companhia na data
da saída ou da liquidação da OPA para saída do Nível 1: (i) a aquisição de suas ações pelo
preço e nas condições obtidas pelo alienante, devidamente atualizado; (ii) ou o pagamento da
diferença, se houver, entre o preço da OPA aceita pelo antigo acionista, devidamente atualizado, e o preço obtido pelo acionista controlador na alienação de suas próprias ações.
Parágrafo Primeiro: Para efeito de aplicação das obrigações previstas no caput, devem ser
observadas as mesmas regras aplicáveis à alienação de controle previstas neste Estatuto Social.
Parágrafo Segundo: A Companhia e o acionista controlador ficam obrigados a averbar no
livro de registro de ações da companhia, em relação às ações de propriedade do acionista controlador, ônus que obrigue o adquirente do controle a cumprir as regras previstas neste Artigo
no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da alienação das ações.
CAPÍTULO IX - JUÍZO ARBITRAL
ARTIGO 51: A Companhia, seus acionistas, administradores, membros do Conselho Fiscal,
efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que
possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda de sua condição de emissor, acionistas,
administradores, e membros do conselho fiscal, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385/76, na Lei nº 6.404/76, no Estatuto Social da Companhia, nas normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM,
bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral,
além daquelas constantes do Regulamento do Nível 1 e dos demais regulamentos da B3 e do
Contrato de Participação no Nível 1 de Governança Corporativa.
ARTIGO 52: A posse dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, fica condicionada à assinatura de termo de posse, que deve contemplar sua sujeição à
cláusula compromissória referida no Artigo 51 acima.
CAPÍTULO X - LIQUIDAÇÃO
ARTIGO 53: A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou por deliberação da Assembleia Geral, que estabelecerá a forma da liquidação, elegerá o liquidante e, se for
o caso, instalará o Conselho Fiscal, para o período da liquidação, elegendo seus membros e
fixando-lhes as respectivas remunerações.
CAPÍTULO XI - EMISSÃO DE UNITS
ARTIGO 54: A Companhia poderá emitir certificados de depósito de valores mobiliários

("Programa de Unit"), doravante designados como “Units” ou individualmente como “Unit”.
Parágrafo Primeiro: Cada Unit representará 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais de emissão da Companhia.
Parágrafo Segundo: Somente ações livre de ônus e gravames poderão ser objeto de depósito
para a emissão de Units.
ARTIGO 55: As Units terão a forma escritural e, exceto na hipótese de cancelamento das
Units, a propriedade das ações representadas pelas Units somente será transferida mediante
transferência das Units.
Parágrafo Primeiro: O titular das Units terá o direito de, a qualquer tempo, solicitar à instituição financeira depositária o cancelamento das Units e a entrega das respectivas ações depositadas, observadas as regras a serem fixadas pelo Conselho de Administração de acordo com
o disposto neste Estatuto Social.
Parágrafo Segundo: O Conselho de Administração da Companhia poderá, a qualquer tempo,
suspender, por prazo determinado, a possibilidade de cancelamento de Units previstas no parágrafo primeiro deste Artigo 55, no caso de início de oferta pública de distribuição primária
e/ou secundária de Units, no mercado local e/ou internacional, sendo que neste caso o prazo de
suspensão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias.
Parágrafo Terceiro: As Units sujeitas a ônus, gravames ou embaraços não poderão ser canceladas.
ARTIGO 56: As Units conferirão aos seus titulares os mesmos direitos e vantagens das ações
subjacentes.
Parágrafo Primeiro: O direito de participar das Assembleias Gerais da Companhia e nelas
exercer todas as prerrogativas conferidas às ações representadas pelas Units, mediante comprovação de sua titularidade, cabe exclusivamente ao titular das Units. O titular da Units poderá
ser representado nas Assembleias Gerais da Companhia por procurador constituído nos termos
do Artigo 126, § 1º da Lei das Sociedades por Ações.
Parágrafo Segundo: Na hipótese de desdobramento, grupamento, bonificação ou emissão de
novas ações mediante a capitalização de lucros ou reservas, serão observadas as seguintes regras com relação às Units:
a)

Caso ocorra aumento da quantidade de ações de emissão da Companhia, a instituição
financeira depositária registrará o depósito das novas ações e creditará novas Units na
conta dos respectivos titulares, de modo a refletir o novo número de ações detidas pelos
titulares das Units, guardada sempre a proporção de 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas)

ações preferenciais de emissão da Companhia para cada Unit, sendo que as ações que
não forem passíveis de constituir Units serão creditadas diretamente aos acionistas, sem
a emissão de Units.
b)

Caso ocorra redução da quantidade de ações de emissão da Companhia, a instituição
financeira depositária debitará as contas de depósito de Units dos titulares das ações
grupadas, efetuando o cancelamento automático de Units em número suficiente para
refletir o novo número de ações detidas pelos titulares das Units, guardada sempre a
proporção de 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais de emissão da Companhia para cada Unit, sendo que as ações remanescentes que não forem passíveis de
constituir Units serão entregues diretamente aos acionistas, sem a emissão de Units.

ARTIGO 57: No caso de exercício do direito de preferência para subscrição de ações de emissão da Companhia, se houver, a instituição financeira depositária criará novas Units no livro
de registro de Units escriturais e creditará tais Units aos respectivos titulares, de modo a refletir
a nova quantidade de ações preferenciais e ações ordinárias de emissão da Companhia depositadas na conta de depósito vinculada às Units, observada sempre a proporção de 1 (uma) ação
ordinária e 2 (duas) ações preferenciais de emissão da Companhia para cada Unit, sendo que
as ações que não forem passíveis de constituir Units serão creditadas diretamente aos acionistas, sem a emissão de Units. No caso de exercício do direito de preferência para a subscrição
de outros valores mobiliários de emissão da Companhia, não haverá o crédito automático de
Units.
ARTIGO 58: Os titulares de Units terão direito ao recebimento de ações decorrentes de cisão,
incorporação ou fusão envolvendo a Companhia. Em qualquer hipótese, as Units serão sempre
criadas ou canceladas, conforme o caso, no livro de registro de Units escriturais, em nome da
B3 como respectiva proprietária fiduciária, que as creditará nas contas de custódia dos respectivos titulares de Units. Nas hipóteses em que forem atribuídas ações aos titulares de Units e
tais ações não forem passíveis de constituir novas Units, estas ações também serão depositadas
na B3, na qualidade de proprietária fiduciária das Units, que as creditará nas contas de custódia
dos respectivos titulares.
CAPÍTULO XII - AVALIAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
ARTIGO 59: A Companhia deve estruturar e divulgar um processo de avaliação do Conselho
de Administração, de seus Comitês e da Diretoria.
Parágrafo Primeiro: O processo de avaliação deve ser divulgado no formulário de referência
da Companhia, incluindo informações sobre:
I - a abrangência da avaliação: individual, por órgão, ou ambas;

II - os procedimentos adotados para a realização da avaliação, incluindo a participação de outros órgãos da companhia ou de consultoria externa, se for o caso; e
III - a metodologia adotada, indicando, conforme aplicável, sua alteração em relação aos anos
anteriores.
Parágrafo Segundo: A avaliação deve ser realizada ao menos uma vez durante a vigência do
mandato da administração.
CAPÍTULO XIII - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
ARTIGO 60: A Companhia deve dispor de área de auditoria interna própria:
I - cujas atividades sejam reportadas ao Conselho de Administração diretamente ou por meio
do Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas;
II -que possua atribuições aprovadas pelo Conselho de Administração;
III - que tenha estrutura e orçamento considerados suficientes ao desempenho de suas funções,
conforme avaliação realizada pelo Conselho de Administração ou pelo Comitê de Auditoria e
Partes Relacionadas ao menos uma vez ao ano; e
IV - que seja responsável por aferir a qualidade e a efetividade dos processos de gerenciamento
de riscos, controle e governança da Companhia.
Parágrafo Único: Alternativamente à constituição de área própria de auditoria interna, na
forma deste Artigo, a Companhia poderá contratar auditor independente registrado na CVM,
responsável por essa função.
ARTIGO 61: A Companhia deve implantar funções de compliance, controles internos e riscos
corporativos, sendo vedada a acumulação com atividades operacionais.
Parágrafo Único: Para os fins deste Artigo, consideram-se atividades não operacionais, entre
outras, as desenvolvidas pelas áreas jurídica, de controladoria, de auditoria interna e de relações
com investidores.
CAPÍTULO XIV - INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E EVENTUAIS
ARTIGO 62: A Companhia deve elaborar e divulgar os regimentos e políticas do Conselho
de Administração, de seus Comitês de assessoramento e do Conselho Fiscal, quando houver.
Parágrafo Primeiro: O regimento do Conselho de Administração da Companhia deve prever
que o órgão incluirá, na proposta da administração referente à Assembleia Geral para eleição

de administradores, sua manifestação contemplando:
I - a aderência de cada candidato ao cargo de membro do Conselho de Administração à política de indicação; e
II - as razões, à luz do disposto neste Estatuto e na declaração mencionada no Artigo 25, pelas
quais se verifica o enquadramento de cada candidato como Conselheiro Independente.
Parágrafo Segundo: Serão divulgadas todas as políticas da Companhia, incluindo, mas não se
limitado, a: (i) política de remuneração e indicação de membros do Conselho de Administração,
seus comitês de assessoramento e diretoria estatutária; (ii) política de gerenciamento de riscos;
(iii) política de transações com partes relacionadas e situações de conflito de interesses; e (iv)
política de divulgação e de negociação de valores mobiliários.
Parágrafo Terceiro: A Companhia deve divulgar, no formulário de referência, em forma de
tabela, por órgão, o valor da maior, da menor e o valor médio da remuneração anual, fixa e
variável, do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal, relativamente ao último exercício social.
ARTIGO 63: A Companhia deve divulgar, observado o disposto na regulamentação editada
pela CVM que dispõe sobre a divulgação e uso de informações sobre ato ou fato relevante
relativo às companhias abertas, a renúncia ou a destituição de membros do conselho de administração e diretores estatutários até o dia útil seguinte em que a companhia for comunicada da
renúncia ou em que for aprovada a destituição.
ARTIGO 64: A Companhia deve divulgar, em inglês, simultaneamente à respectiva divulgação em português:
I - fatos relevantes;
II - informações sobre proventos, por meio de avisos aos acionistas ou comunicados ao mercado; e
III - comunicação de seus resultados (press release de resultados).
Parágrafo Único: Caso a divulgação de fato relevante decorra de informação que escape ao
controle da Companhia ou caso ocorra oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de sua emissão, a divulgação em inglês poderá ocorrer até o dia
útil seguinte à divulgação em português.
ARTIGO 65: A Companhia deve realizar, em até 5 (cinco) dias úteis após a divulgação de
resultados trimestrais ou das demonstrações financeiras, apresentação pública sobre as informações divulgadas.

Parágrafo Único: A apresentação pública deve ser realizada presencialmente ou por meio de
teleconferência, videoconferência ou qualquer outro meio que permita a participação a distância dos interessados.
ARTIGO 66: A Companhia deve divulgar, até o dia 10 de dezembro de cada ano, calendário
anual referente ao ano civil seguinte contendo, no mínimo, as datas dos eventos listados abaixo:
I - divulgação das demonstrações financeiras anuais completas e das demonstrações financeiras
padronizadas (DFP);
II - divulgação das informações trimestrais (ITR);
III - realização da assembleia geral ordinária (AGO); e
IV - divulgação do formulário de referência.
Parágrafo Único: Caso a Companhia pretenda alterar a data dos eventos destacados no caput,
a Companhia deve atualizar o calendário anual previamente à realização dos referidos eventos,
respeitado o Regulamento Nível 1.
ARTIGO 67: A Companhia, com base em informações prestadas pelo acionista controlador,
deve comunicar mensalmente à B3, no prazo de até 10 (dez) dias após o término de cada mês,
de forma individual e consolidada, a titularidade direta ou indireta, detida pelo acionista controlador e pessoas a ele vinculadas, de valores mobiliários de sua emissão. A comunicação
deverá abranger também as posições em derivativos ou em quaisquer outros valores mobiliários referenciados nos valores mobiliários de emissão da companhia, incluindo derivativos objeto de liquidação financeira.
Parágrafo Primeiro: A comunicação deve abranger:
I – a quantidade e o tipo dos valores mobiliários;
II - as negociações efetuadas no período, se houver, e o respectivo preço, quando aplicável; e
III - o saldo da posição detida antes e depois da negociação.
CAPÍTULO XV - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
ARTIGO 68: Observada a proporção legal entre ações com direito e sem direito de voto, as
ações ordinárias de emissão da Companhia são conversíveis em ações preferenciais exclusivamente para fins de formação de Units, na proporção de 1 (uma) ação preferencial por cada 3
(três) ações ordinárias convertidas.

Parágrafo Primeiro: O primeiro período de conversão se iniciará em 4 de outubro de 2021 e
se encerrará em 3 de novembro de 2021.
Parágrafo Terceiro: Após o encerramento do primeiro período de conversão, o Conselho de
Administração determinará, a seu critério, novos períodos de conversão com prazo de duração
não inferior a 30 (trinta) dias consecutivos.
Parágrafo Quarto: Competirá ao Conselho de Administração da Companhia estabelecer os
termos, prazos e condições para o exercício dos direitos de conversão previstos neste Artigo,
podendo praticar todos os atos necessários à sua implementação.
*****
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MANAGEMENT PROPOSAL
JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME No. 60.543.816/0001-93
NIRE No. 35.300.027.248
Publicly-Held Company

Dear Shareholders,
The Management of Jereissati Participações S.A. ("Jereissati” or “Company”) submits
the management proposal (“Proposal”) on the matters included in the agenda of the
Extraordinary General Meeting to be held on October 1st, 2021, at 2:00 pm, at the
Company's principal place of business, located in the city and state of São Paulo, at Rua
Angelina Maffei, No. 200, 9th floor, Jardim Europa, CEP 01455-070 ("EGM”).
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
1.
Approve the amendment to the Company’s Bylaws to create preferred
shares with the right to vote on certain matters set forth in the Bylaws, and right
to dividends or other proceeds distributed in amounts equal to three (3) times
those to which the common shares are entitled, in addition to other advantages
described in the Bylaws;
According to the joint Material Fact disclosed by the Company and by Iguatemi Empresa
de Shopping Centers S.A. ("IESC”) on June 7, 2021, the Boards of Directors of the
Company and IESC decided to initiate a process aiming at a corporate reorganization of
the Company and IESC (“Initial Material Fact”).
The corporate reorganization will consist on the merger of IESC shares into Jereissati,
pursuant to article 252 and article 264 of Law No. 6.,404/76, by which all shares issued
by IESC currently not held by Jereissati shall be merged into Jereissati, thereby making
IESC a wholly-owned subsidiary of Jereissati ("Transaction"). Upon the completion of
the Transaction, all shares issued by IESC shall be held by Jereissati, making IESC the
latter’s wholly-owned subsidiary, which will be renamed "Iguatemi S.A.". IESC
shareholders whose shares are merged into Jereissati shall receive, in replacement,
common and preferred shares issued by Jereissati, as securities deposit certificates
(units), each being comprised of one (1) common share and two (2) preferred shares
issued by Jereissati.

Therefore, we propose the creation of preferred shares with the right to vote on certain
matters set forth in the Company´s Bylaws, and right to dividends or other proceeds
distributed in amounts equal to three (3) times the amounts to which the common shares
are entitled, in addition to other advantages described in the Bylaws attached to this
Proposal.
We propose to amend the Company's Bylaws, comprising the creation of preferred
shares, as detailed in Annex VI and VII to this Proposal.
2. Approve the voluntary conversion of common shares issued by Jereissati into
preferred shares, at a rate of three (3) common shares for each preferred share;
We propose that the Company's shareholders who wish to voluntarily convert their
common shares issued by Jereissati into preferred shares be allowed, in the proportion
of three (3) common shares for each preferred share, exclusively to allow the
composition of the Units, during the period to be informed after approval of the
Transaction, pursuant to the Notice to Shareholders to be disclosed in due course.
The conversion of shares will be allowed in the strictly necessary quantities to enable
the formation of Units, always observing the legal limits of the proportion between the
total number of common shares and preferred shares issued by Jereissati, as well as
maintaining the proportion of interest of each shareholder in the total share capital of
Jeressati. Only shares free of liens and encumbrances may be converted from common
shares into preferred shares.
3. Approve the Company's adhesion to the special listing segment of Level 1 of
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão;
With the implementation of the Transaction, the Management proposes that the
Company's adhesion to the special listing segment of Level 1 of B3, whereas it is certain
that the rights and other governance rules of the Company, pursuant to the proposed
Bylaws, are substantially similar to those provided for in B3's Novo Mercado Regulation,
except for the existence of preferred shares.
4. Approve the creation of a unit program, being each unit comprised of one (1)
common share and two (2) preferred shares issued by Jereissat;
The Company's Board of Directors approved, on this date, the share deposit certificate
program ("Units Program”), subject to the approval of amendments to the Bylaws by the
Company's general meeting.

Under the terms of the Units Program, each Unit shall consist of one (1) common share
and two (2) preferred shares issued by the Company, which shall be deposited with Itaú
Corretora de Valores S.A., as the issuing agent of the Units. The formation of Units shall
be carried out exclusively at the B3 Central Depository of Assets, through the transfer,
during the period to be determined, of the assets held by the shareholders that shall
compose the Unit to a specific account at B3 opened by the issuing agent.
The Management proposes that the approval of the Units Program be ratified by the
Company's general meeting.
The Units shall be admitted to trading at B3 and shall grant their holders the same rights,
advantages and restrictions as the common and preferred shares issued by Jereissati
they represent, including in relation to the payment of dividends, interest on equity and
any other bonuses, payments or earnings they may be entitled to. Only shares free of
encumbrances and encumbrances may be subject to the Units Program.
5. Ratify the appointment and hiring of Meden Consultoria Empresarial Ltda. to
prepare the appraisal report of the shares issued by Iguatemi Empresa de
Shopping Centers S.A. (“IESC”) and to be merged into the Company
("Appraisal Report");
The Management proposes to ratify the appointment and engagement of Meden
Consultoria Empresarial Ltda. ("Meden") to prepare the appraisal report of the shares
issued by IESC, at their equity value on the base date of June 30, 2021, to be
incorporated by the Company.
The additional information regarding Meden required by article 21 of CVM 481 are
detailed in Annex I to this Proposal.
6. Discuss and approve the Appraisal Report;
Management proposes the approval of the Appraisal Report prepared by Meden, a copy
of which can be found in Annex II to this Proposal.
7. Approve the Protocol and Justification of the Merger of Shares Issued by IESC
into the Company;
Pursuant to Articles 224, 225, 252 and 264 of Law 6,404/76, it is proposed that the
“Protocol and Justification for the Merger of Shares Issued by Iguatemi Empresa de
Shopping Centers S.A. into Jereissati Participações S.A.” be approved, signed in August
31, 2021 ("Protocol and Justification”) by the management of the Company and of

Jereissati, which establishes the general bases of the Transaction. The Protocol and
Justification constitutes Annex III to this Proposal.
The main terms of the Transaction, as required by article 20-A of ICVM 481, are
described in Annex IV to this Proposal.
8. Approve the merger of the shares issued by IESC into Jereissati;
It is proposed that the Transaction be approved, under the terms and conditions
established in the Protocol and Justification.
The Management clarifies that, after the conclusion of the negotiations between the IESC
Independent Committee and Jereissati’s management, the former submitted to IESC’s
Board of Directors the following recommendation for the exchange ratio on the shares,
which assures IESC’s non-controlling shareholders a premium of 16.4% on the weighted
average of the market value for their shares on the thirty (30) trading sessions prior to
June 8, 2021, which was unanimously approved by the members of IESC’s Boards of
Directors.
The Boards of Directors of the Company and IESC believe that the replacement
relationship negotiated by the IESC Independent Committee with the Company's
management and recommended by them is fair and unbiased.
Thus, for each common shared issued by IESC, its non-controlling shareholders shall
receive 0.15964 Units issued by Jereissati (“Exchange Ratio”). In case the Transaction
is approved, in total, 13,855,307 common shares and 27,710,614 preferred shares
issued by Jereissati shall be issued on behalf of IESC’s non-controlling shareholders,
constituting 13,855,307 Units.
The approval of the Transaction shall be subject to the favorable vote of the majority of
the non-controlling shareholders voting at the General Meetings of the Company and
IESC.
The stages of the Transaction may not be dissociated and are interdependent and linked
to each other, being part of a single legal transaction, the consummation of which shall
be subject to the applicable corporate approvals, it being a premise of the Transaction
that each of the stages shall not be effective, individually, unless with the approval of the
other steps.

The information required by Article 20 of CVM Ruling 481/09 is included in Annex V of
this Proposal.
Pursuant to the provisions of art. 252, paragraphs 1 and 2 of Law 6,404/76, the right of
withdrawal shall be guaranteed to the shareholders of IESC and Jereissati dissenting
from the resolutions that approve the Transaction, in relation to the shares they hold ,
continuously, from the date of disclosure of the Material Fact disclosed by IESC and
Jereissati on June 7, 2021 until the date of exercise of such right, and that clearly express
their intention to exercise the right of withdrawal, within the period of thirty (30) days from
the date of publication of the minutes of the General Meetings of the Company and
Jereissati that approve the Transaction.
The amount to be paid as refund shall correspond to the net equity value per share of
IESC and Jereissati, calculated based on the respective balance sheets drawn up on
12.31.2020, approved at the annual general meetings of IESC and Jereissati, held on
April 22, 2021 and April 27, 2021, respectively.
The value of the Company's right of withdrawal corresponds to BRL18.39 per Jereissati
common share, without prejudice to the right to draw up a special balance sheet, as
provided for in Law 6,404/76.
9.
Approve the capital increase to be subscribed and paid in by the officers of
IESC, in favor of its shareholders, with the amendment to Article 5 of the
Company's Bylaws;
Once approved, the Transaction shall result in an increase in the Company's equity, in
an amount equivalent to the valuation of shares issued by IESC held by non-controlling
shareholders. The Company's capital stock shall be increased from BRL741,986,608.51
to BRL1,099,515,568.97, represented by 77,829,571 common shares and 35,682,251
preferred shares, all registered and without par value. The new shares shall be fully
subscribed by the managers of IESC and attributed to its shareholders, pursuant to
article 227, paragraph 2, of Law 6,404/76, and paid in through the payment of the IESC
shares held by such shareholders to the Company's equity . The new shares shall be
entitled to the same rights and advantages attributed to other existing shares of the
Company and shall fully participate in the results of the current fiscal year.
We propose to amend the caput of Article 5 of the Company's Bylaws, contemplating the
increase in the Company's capital stock resulting from the Transaction, as also detailed
in Annex VI and Annex VII to this Proposal.

10.

Approve the change of the Company’s corporate name to “Iguatemi S.A.”;

We propose to amend the caput of Article 1 of the Company's Bylaws, changing the
Company's corporate name to “Iguatemi S.A.”, as also detailed in Annex VI and
Attachment VII to this Proposal.
11.
Approve the extensive reform to the Bylaws to (i) grant advantages and
rights to the preferred and common shares, pursuant to item 6 of the Material Fact
disclosed on June 7, 2021; and (ii) adhere to the practices included in the Novo
Mercado Regulation, amendments in the general structure of management and
other mechanisms, which strengthen the commitment with corporate governance.
It is proposed to amend the Bylaws to grant advantages and rights to preferred and
common shares issued by the Company, pursuant to item 6 of the Initial Material Fact,
as also detailed in Annex VI and Annex VII to this Proposal.
As disclosed in the Initial Material Fact, the Company's Bylaws and the corporate
governance practices adopted by it shall ensure its shareholders rights and provide for
governance mechanisms substantially similar to those required by B3's Novo Mercado
Regulation.
Thus, we propose the approval of the comprehensive reform to the Company's Bylaws,
as also detailed in Annex VI and VII to this Proposal.

São Paulo, August 31, 2021.
The Management
Jereissati Participações S.A.

Annex I - Information on the Appraisers
(Pursuant to Annex 21 of CVM Ruling No. 481, of December 17, 2009)

1. List the appraisers recommended by the management.
Meden Consultoria Empresarial Ltda.
2. Describe the qualification of the recommended appraisers.
See the proposal that constitutes Annex I.3.
3. Provide a copy of the work and compensation proposals of the recommended
appraisers.
See proposal that constitutes the Annex I.3.
4. Describe any relevant existing relationship in the last three (3) years between
the recommended appraisers and the parties related to the Company, as defined
by the accounting rules on the matter.
N/A

Annex I.3 - Appraisers Work Proposal and Compensation

Annex II - Appraisal Report

Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.
Valuation Report of the Accounting Shareholders' Equity
assessed through the accounting books.

1

To managers and shareholders
Iguatemi Empresa de Shopping Centers S,A,
200 Angelina Maffei Vita Street, 9th floor
Jardim Europa, São Paulo – SP
Accounting Organization Data
1. Meden Consultoria Empresarial Ltda. (“Meden Consultoria”), a company established
in the city of Rio de Janeiro, RJ, at Rua Primeiro de Março, nº 23, floor 2, registered
in the National Register of Legal Entities of the Ministry of Finance under
nº 27.936.447/ 0001-23, registered with the Regional Accounting Council of the
State of Rio de Janeiro under No. CRC/RJ-008590/O-0, represented by its
undersigned partner, Mr. Maurício Emerick Leal, accountant, bearer of the RG No.
22.115.073-3, registered with the CPF under No. 113.621,257-41 and with the
Regional Accounting Council of Rio de Janeiro under No. CRC/RJ129193/O,
resident and domiciled in Rio de Janeiro - RJ, with an office at the same address as
the represented, appointed by the management of Iguatemi Empresa de Shopping
Centers SA ("Company"), to carry out the valuation of its book equity on June 30,
2021, for the purpose of determining the value equity of its share, in accordance with
Brazilian accounting practices.
Purpose of evaluation
2. The valuation of the Company's accounting shareholders' equity on June 30, 2021
aims to support the merger of its shares at book value by its parent company Jereissati
Participações SA (“Jereissati”), enrolled with CNPJ No. 60.543.816/0001-93 , in
order to comply with the provisions of articles 226 of Law nº 6.404/76 (Lei das SA).
Management responsibility for accounting information
3. The Company's management is responsible for the bookkeeping of the books and
preparation of accounting information in accordance with Brazilian accounting
practices, as well as for the relevant internal controls that it has determined as
necessary to allow the preparation of such accounting information free from material
distortion, regardless of if caused by fraud or error. The summary of the main
accounting practices adopted by the Company is described in annex II of the appraisal
report.
Scope of work and responsibility of the accountant
4. Our responsibility is to express a conclusion on the book value of the Company's
shareholders' equity as of June 30, 2021, based on the work carried out in accordance
with the Technical Communiqué CTG 2002, approved by the Federal Accounting
Council (CFC), which provides for the application of examination procedures in the
balance sheet for the issuance of an appraisal report. Thus, we carry out the
examination of the aforementioned Company's balance sheet in accordance with the
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applicable accounting standards, which require compliance with ethical requirements
by the accountant and that the work be planned and carried out with the objective of
obtaining reasonable assurance that the calculated net equity for the preparation of
our valuation report is free from material misstatement.
5. The issuance of an appraisal report involves the execution of selected procedures
to obtain evidence regarding the amounts recorded. The procedures selected depend
on the accountant's judgment, including the assessment of the risks of material
misstatement of equity, regardless of whether caused by fraud or error. In this risk
assessment, the accountant considers internal controls relevant to the preparation of
the Company's balance sheet to plan the procedures that are appropriate in the
circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness
of the Company's internal controls. The work also includes evaluating the adequacy
of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by
management. We believe that the evidence obtained is sufficient and appropriate to
support our conclusion.
Conclusion
6. Based on the work carried out, we conclude that the value of
BRL 3,455,193,752.73 (three billion, four hundred and fifty-five million, one hundred
and ninety-three thousand, seven hundred and fifty-two reais and seventy-three cents),
according to the balance sheet on June 30, 2021, recorded in the books accounting
and summarized in Attachment I, represents, in all material respects, the Company's
book value, with the book value of the share as of the same date being R$19,61687
(nineteen reais and sixty-one thousand, six hundred and eighty-seven hundredths of
a thousandth), and the total amount to be incorporated of BRL 1,702,518,859.31
(one billion, seven hundred and two million, five hundred and eighteen thousand,
eight hundred and fifty-nine reais and thirty-one cents), evaluated accordingly with
Brazilian accounting practices.
Rio de Janeiro, August 27, 2021.

Meden Consultoria Empresarial Ltda.
CRC/RJ-008590/O-0

Maurício Emerick Leal
Accountant
CRC/RJ-129193/O
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ATTACHMENT I
Balance sheet drawn up on June 30, 2021 of the Company for the purpose of incorporating
shares at book value by Jereissati.

Iguate mi Shopping Ce nte rs S. A.
Balance She e t (In BRL)
CURRE N T ASSE TS
Cash and cash equivalents
Financial investments

Accounting state me nts
Balance s as of
06/ 30/ 2021
913, 270, 540. 80
5,813,592.12
790,701,793.16

Receivables

50,986,206.02

Other Accounts Receivable

29,211,428.03

Current Taxes Recoverable

8,956,427.64

Prepaid expenses

2,895,883.07

Loans Receivable

13,000,000.16

Other Current Assets

11,705,210.60

N ON -CURRE N T ASSE TS
LON G -TE RM ACHIE VE ABLE ASSE TS
Financial investments
Customers

5, 310, 533, 554. 29
664, 931, 289. 53
482,040,475.73
5,708,000.00

Other Accounts Receivable

52,206,715.75

Related Parties

32,199,228.66

Swap Transactions

84,831,494.30

Judicial deposits
Other Non-Current Assets
P ARTICIP ATION IN SUBSIDIARIE S

7,788,386.40
156,988.69
3, 328, 323, 158. 09

OTHE R IN VE STME N TS

20, 899, 022. 14

IN TAN G IBLE

13, 909, 600. 86

IMMOBILIZE D
IN VE STME N T P ROP E RTY
TOTAL ASSE TS

6, 552, 044. 22
1, 275, 918, 439. 45
6, 223, 804, 095. 09
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Iguate mi Shopping Ce nte rs S. A.
Balance She e t (In BRL)
CURRE N T LIABILITIE S
Social and Labor Obligations

Accounting state me nts
Balance s as of
06/ 30/ 2021
355, 021, 449. 64
17,495,492.03

Providers

5,379,993.95

Other Federal Tax Obligations

3,692,020.92

Municipal Tax Obligations

6,591,781.34

Financing
Debentures
Dividends payable

282,342,791.37
9,125,339.40
25,000,600.00

Other Accounts Payable Current

3,021,622.47

Debts with Subsidiaries

2,371,808.16

N ON -CURRE N T LIABILITIE S
Financing
debentures
Related parties
Deferred Income Tax and Social Contribution
PIS on Deferred Income

2, 413, 588, 892. 73
956,514,093.99
1,188,977,257.07
1,574,690.79
164,638,622.29
3,841,240.87

COFINS on Deferred Income

17,721,424.35

Deferred Income Tax and Social Contribution

56,948,261.03

Provisions for Contingencies

23,350,410.93

Other Provisions

22,891.41

N E T WORTH

3, 455, 193, 752. 73

Share capital

1,275,656,902.33

Goodwill on the Issuance of Shares
Other Capital Reserves

452,081,714.90
4,866,663.14

Actions in Treasury

(10,460,735.80)

Legal reserve

140,605,712.92

Acumulated Profits
Results
TOTAL LIABILITIE S

1,273,690,052.50
318,753,442.74
6, 223, 804, 095. 09

CALCULATION OF THE E QUITY VALUE OF THE SHARE S ON 06/ 30/ 2021
Shareholders' Equity on 06/30/2021
Number of Equity Shares, net of Treasury Shares
E QUITY VALUE OF THE SHARE S ON 06/ 30/ 2021
Iguatemi shares incorporated by JPSA
Equity Value of the Share
E QUITY VALUE OF IN CORP ORATE D SHARE S

3, 455, 193, 752. 73
176, 133, 777
19. 61687
86,788,507
19.61687
1, 702, 518, 859. 31
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ATTACHMENT II
MAIN ACCOUNTING POLICIES OF THE COMPANY
The summary of the main accounting policies adopted by the Company is as follows:
a) Functional and presentation currency
The Company, headquartered at Rua Angelina Maffei Vita, nº 200, in the city of São
Paulo - SP, is engaged in the commercial exploration and planning of shopping
centers, providing management services for regional shopping centers and real estate
complexes of mixed use, the purchase and sale of real estate, the operation of rotating
parking, the intermediation in the leasing of promotional spaces, the preparation of
studies, projects and planning in promotion and merchandising, the exercise of other
activities related or related to its corporate purpose and participation in other
companies as a partner, shareholder, shareholder or associate in any other way
permitted by law
b) Cash and cash equivalents
This group is represented by cash balances and cash bank accounts and very shortterm, highly liquid financial investments, readily convertible into a known amount of
cash and subject to an insignificant risk of change in value.
c) Financial investments
Financial investments are represented by: (i) non-exclusive fixed income investment
fund, with daily liquidity and accumulated earnings of 3.09% up to June 30, 202.
Management manages the Company's cash flow through funds of non-exclusive
investments, with the expectation of using the resources for the development of the
planned projects. (ii) investment in a long-term international investment fund, subject
to exchange variation. (iii) repurchase investments of the financial institution Itaú
Unibanco S/A, are classified as amortized cost by CPC 48 due to their characteristics,
and are intended to guarantee a loan in the form of a Real Estate Receivable
Certificate (CRI) with maturities in June 19, 2023 and September 17, 2025
d) Rents Receivable, Customers and Other Receivables - Current and Long-Term
Substantially represented by:
Rents and resales of commercial points receivable for the right to use the real
estate space, with co-participations being billed in accordance with contracts
and recognized in income based on the contracted rental term; and
Discount linearization, represented by the discount policy adopted by the
Company due to the COVID-19 pandemic, in partnership with tenants. These
concessions called "Discounts period COVID-19", will be linearized for a
period of forty-eight months, in accordance with the remaining term of the
standard lease agreement, as provided for by CPC 06 (R2/IFRS 16.
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The Company and its subsidiaries adopted the calculation of the expected loss
of accounts receivable based on the preparation of a "provision matrix", taking
into account historical default data that already include the effects of COVID19 and defined a percentage of provision for each maturity range of the
receivable’s portfolio.
e) Related parties - Assets and Liabilities
In the normal course of its business, the Company carries out operations with related
parties represented by the companies of the Jereissati Group, which are carried out
at prices, terms, financial charges and other conditions defined by Management.
f) Investments
Investments are valued using the equity method in the individual financial statements.
Investments in companies in which Management has significant influence, or in which
it holds 20% or more of the voting capital, or which are part of the same group that
are under common control, are also valued using the equity method. Investments in
jointly controlled companies ("joint ventures") A "joint venture" is a contractual
agreement through which the Company and other parties carry out an economic
activity subject to joint control, in which case decisions on related strategic financial
and operating policies joint venture activities require the approval of all parties that
share control. Joint investments are recorded using the equity method, from the date
on which shared control was acquired, and are not consolidated.
g) Fixed assets
Stated at cost, less depreciation calculated using the straight-line method.
h) Investment properties
Investment properties are initially measured at cost, less depreciation calculated using
the straight-line method and including transaction costs. The carrying amount includes
borrowing costs, replacement cost of part of an investment property existing at the
time the cost is incurred if the recognition criteria are met, excluding the daily service
costs of the investment property. After initial recognition, investment properties are
held at cost value, but having disclosed the respective fair value, which reflects market
conditions at the balance sheet date. Investment property is written off when sold or
when the investment property is no longer permanently used and no future economic
benefit is expected from its sale. The difference between the net amount obtained from
the sale and the asset's carrying amount is recognized in the income statement in the
write-off period. Annually, the Company reviews the useful life and residual value of
its investment properties.
On the base date of this report, the fair value estimated by the company for investment
properties amounted to R$13,606,013 thousand, for an owned leased area of 484
thousand m2.
i) Intangible
Intangible assets with an indefinite useful life are not amortized and are subject to an
annual impairment test. Intangible assets with a finite useful life are amortized
according to their estimated economic life and, when indications of impairment are
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identified, they are also submitted to an impairment test to analyze their recoverable
value.
j) Reduction to the recoverable amount of long-lived assets
Assets that are subject to amortization are reviewed for impairment whenever events
or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be
recoverable. An eventual loss is recognized for an amount by which the asset's carrying
amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the
asset's fair value less cost to sell and its value in use. For the valuation at recoverable
value, assets are grouped at the lowest level for which there are CGU - Cash
Generating Units, which is identified according to the operating segment.
k) Adjustment to present value
Long-term monetary assets and liabilities are monetarily restated and, therefore,
adjusted to their present value. The adjustment to present value of short-term monetary
assets and liabilities is calculated, and only recorded, if considered relevant in relation
to the financial statements taken as a whole. For the purposes of recording and
determining materiality, the adjustment to present value is calculated taking into
account contractual cash flows and the explicit, and in certain cases implicit, interest
rate of the respective assets and liabilities.
l) Deterioration of financial assets
The Company assesses at the balance sheet date or at lower intervals, whether there
is objective evidence that the financial asset or a group of financial assets is impaired.
A financial asset or a group of financial assets is considered impaired when there is
objective evidence of impairment, such evidence being the result of one or more
events that occurred after the initial recognition of the asset, and when there is an
impact on cash flows estimated futures.
m) Financing
Financing is presented at amortized cost, adjusted for monetary or exchange
variations, plus interest incurred up to the period closing date.
Transaction costs incurred are measured at amortized cost and recognized in
liabilities, reducing the balance of loans and financing, and appropriated to income
over the term of the contracts.
n) Debentures
The funds obtained by the Company from the offerings are used to finance: (a) the
expansion of the operations of the shopping centers in which the Company holds an
interest; (b) the acquisition of a larger stake; (c) acquisition of interest in already
existing third-party shopping centers and in smaller chains; (d) the design,
incorporation and management of new shopping centers; and (e) the refinancing of
maturing financial obligations.
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The debentures are not convertible and were subject to public distribution, under the
firm guaranteed regime, under the terms of the Distribution Agreement, with the
intermediation of financial institutions that are part of the securities distribution system,
with no advance reserves or minimum or maximum lots, the Offer having been carried
out in accordance with the result of the book building procedure.
The debentures were registered for trading on the secondary market through the
National Debenture System and BOVESPA FIX.
o) Taxes
The provision for income tax was set up at the rate of 15%, plus an additional 10% on
annual taxable income exceeding R$240. Social contribution was calculated at the
rate of 9% on adjusted accounting income. Deferred income tax and social
contribution were calculated based on temporary differences in the recognition of
income and expenses for accounting and tax purposes.
p) Financial liabilities and equity instruments
Debt or equity instruments issued by the Company and its subsidiaries are classified
as financial liabilities or as equity instruments, respecting the contractual substance of
the transaction.
q) Provision for contingencies
The Company and its investees have been defending themselves, at the judicial and
administrative levels, against tax, labor and civil lawsuits. Accordingly, a provision for
losses was created in amounts considered sufficient to cover probable future
disbursements.
r) Share Capital
As of June 30, 2021, the Company's paid-in capital is R$1,306,072 thousand. On
May 10, 2021, the Extraordinary General Meeting approved the capital increase in
the amount of R$ 44,344 thousand through capitalization of the profit reserve without
issuing new shares, represented by 176,176,611,578 common shares without par
value. The Company's paid-in capital is R$1,275,657 thousand, due to the recording
of expenses with share issues in the amount of R$30,415 thousand in a reducing
account of shareholders' equity.
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Annex III - Protocol and Justification;

PROTOCOL AND JUSTIFICATION FOR THE MERGER OF SHARES ISSUED BY
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A. INTO JEREISSATI
PARTICIPAÇÕES S.A.
The managers of the companies identified below:
(a)
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A, publicly-held company
headquartered at Rua Angelina Maffei Vita, 200, 9th floor (part), Jardim Paulistano, in the City
and State of São Paulo, registered with the CNPJ/ME under No. 51.218.147/0001-93,
("IESC”); and
(b)
JEREISSATI PARTICIPAÇÕES SA, publicly-held company headquartered at Rua
Angelina Maffei Vita, 200, 9th floor (part), Jardim Paulistano, in the City and State of São
Paulo, registered with the CNPJ/ME under No. 60.543.816/0001-93 ("Jereissati” and, together
with IESC, the “Companies”),
resolve to execute, pursuant to Articles 224, 225, 252 and 264 of Law No. 6.404/76, and in
accordance with the guidelines and recommendations of CVM Instruction No. 35, of September
1, 2008 ("CVM Instruction 35"), this protocol and justification for the merger of shares issued
by IESC into Jereissati, which shall be submitted to the approval of the Companies'
shareholders, at extraordinary general meetings called for such purpose, as follows ("Protocol
and Justification"):
1. Description, reasons and objectives of the transaction, and the interest of the Companies in
the execution thereof.
1.1. According to a joint Material Fact disclosed by the Companies on June 7, 2021, the
Companies' Boards of Directors resolved to initiate a process aimed at a corporate
reorganization of the Companies ("Initial Material Fact”).
1.2. The Transaction consists in the merger of IESC shares into Jereissati, pursuant to article
252 of Law No. 6.,404/76, under which all shares issued by IESC currently not held by Jereissati
shall be merged into Jereissati, making IESC a wholly-owned subsidiary of Jereissati
("Transaction"). With the Transaction’s conclusion, all shares issued by IESC shall be held by
Jereissati, making IESC the latter’s wholly-owned subsidiary, which will be renamed "Iguatemi
S.A.". IESC shareholders whose shares are merged into Jereissati shall receive, in replacement,
new common and preferred shares issued by Jereissati, as securities deposit certificates (units),
each being composed of one (1) common share and two (2) preferred shares issued by Jereissati.
1.3. The Transaction shall allow the creation of Iguatemi S.A, which shall bring together all the
shareholding bases of IESC and Jereissati into a single publicly-held company, which shall have
its shares traded on the Level 1 listing segment of B3 SA – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"), with
an estimated free float 45% higher than IESC's current free float and additional capacity to
conduct new strategic investments and acquisitions.
1.4. Approval of the Transaction shall not affect Jereissati’s registration as a publicly-held
company and the units issued thereby shall be traded at B3’s governance Level 1. IESC shall
have its publicly-held company register converted from category “A” to category “B”, given
that, as a result of the Transaction, IESC shall become a wholly-owned subsidiary of Jereissati
and keep the outstanding debentures and certificates of real-estate receivables issued thereby.

1.5. Upon implementation of the Transaction, Jereissati shall adhere to B3’s listing segment
Level 1, it being certain that, however, Jereissati’s Bylaws shall assure its shareholders,
including IESC’s current shareholders, rights substantially similar to the ones assured by B3’s
Novo Mercado Listing, except for the possibility of issuing preferred shares.
1.6. The approval of the Transaction shall be subject to the favorable vote of the majority of the
non-controlling shareholders voting at the General Meetings of the Companies, so that the votes
of the controlling shareholder shall not be decisive for the approval of the Transaction and shall
only be given to meet the minimum quorum required by law to approve it, in line with what the
holders of the majority of the outstanding shares decide, as long as they are necessary for the
implementation of the Transaction.
1.7. The stages of the Transaction contemplated in this Protocol and Justification are
inseparable, interdependent and linked to each other, being part of a single legal transaction,
the completion of which shall be subject to the applicable corporate approvals, being the
premise of the Transaction that each of the stages shall not be effective, individually, if not with
the approval of the other stages.
2. Purpose and main benefits of the Transaction
2.1. Unifying the Companies’ shareholders bases shall allow increasing their investment and
growth capacity, without increasing indebtedness, placing the Companies at a more favorable
position to participate in future consolidation, business combination and strategic assets
acquisition opportunities, increasing their relevance in the Brazilian real estate market.
2.2. The management of the Companies trust that all such advantages and benefits shall favor
all its shareholders, who, in case the Transaction is implemented, shall all become shareholders
of Jereissati, which shall directly and indirectly hold all IESC’s real estate and operational
assets.
2.3. The management of the Companies believes that this new structure, with the shareholder’s
base concentrated with Jereissati, will also entail a meaningful reduction in the current general
and administrative expenses, due to a reduction in the duplicity of resolution corporate bodies,
in addition to providing the realization of credits and other tax benefits.
2.4. In addition, the management of the Companies trusts that the implementation of
governance and control mechanisms shall reinforce the management and internal controls of
the management bodies and total alignment of interests among all Jereissati shareholders, as
detailed in the Initial Material Fact.
3. Manifestation of the IESC Independent Committee, Replacement Ratio and Fractions.
3.1. Even though the management of the Companies voluntarily decided to submit the
Transaction’s approval to the majority of non-controlling voting shareholders in the general
meetings of the Companies, IESC’s independent members of the Board of Directors, in
addition, as per the recommendation included in CVM Instruction No. 35, approved the
transitory constitution of an independent special statutory committee, comprised of three (3)
non-officer members, all independent and with remarkable technical capacity, with the duty to
negotiate the replacement ratio applicable to the Transaction and to submit their
recommendations to IESC’s Board of Directors (“IESC Independent Committee”).

3.2. As recommended in CVM Instruction No. 35, IESC’s shareholders approved, in the
General Meeting held on July 08, 2021, the inclusion of a transitory provision in the Bylaws to
regulate the operating terms and conditions of the IESC Independent Committee. In a meeting
held on the same date, the independent members of the Board of Directors approved the election
of the Independent Special Committee’s members.
3.2.1. The IESC Independent Committee, after installed, received, directly from the
Companies, the information requested to support it in negotiating the Transaction.
3.2.2. After the conclusion of the analyzes carried out by the IESC's Independent Committee,
the IESC's Independent Committee and the management of Jereissati conducted the
negotiations that culminated in the proposal of share replacement ratio referred to below.
3.3. The Companies’ Boards of Directors understand that the replacement ratio negotiated and
recommended by the IESC Independent Committee with and to Jereissati’s management is fair
and unbiased. Therefore, it is proposed that, as a result of the Transaction, each one (1) common
share issued by IESC grants to its holder the right to receive 0.15964 common shares and
0.31929 preferred shares issued by Jereissati (“Replacement Ratio”), as Units comprised of
one (1) common share and two (2) preferred shares. Thus, for each one (1) common shared
issued by IESC, its non-controlling shareholders shall receive 0.15964 units issued by Jereissati.
In case the Transaction is approved, in total, 13,855,307 common shares and 27,710,614
preferred shares issued by Jereissati shall be issued on behalf of IESC’s non-controlling
shareholders,which shall back 13,855,307 Units.
3.4. The Exchange Ratio shall be submitted for approval by the shareholders of the Companies
in the Extraordinary Shareholders' Meetings called to resolve on the Transaction.
3.5. The Replacement Ratio took into account that, until its approval at the respective
Extraordinary General Meetings, no declaration, payment of dividends, interest on equity or
institution of incentive programs or shares for its officers shall occur (stock options) by IESC
or Jereissati, except for dividends that, on this date, have already been declared but have not yet
been paid by Jereissati.
3.6. Fractions. Any share fractions of Jereissati arising from the Transaction shall be grouped
in whole numbers to then be sold in a B3 auction, after the Transaction materializes, pursuant
to the notice to the shareholders to be timely disclosed. The amounts earned with such sale shall
be made available, net of fees, to IESC’s shareholders that own the respective fractions, ratably
to their interest in each sold share.
4. Base-Date, appraisals and treatment of equity variations.
4.1. The proposal is that the Transaction be carried out based on the audited balance sheets of
IESC and Jereissati, drawn up on June 30, 2021 and audited by EY ("Base Date”).
4.2. Jereissati's management hired Meden Consultoria Empresarial Ltda. ("Meden”) to prepare
the appraisal and determine the value of the shares issued by IESC to be incorporated into
Jereissati's equity, based on their equity value, the result of which is the object of the appraisal
report that constitutes the Annex I to this Protocol and Justification ("Appraisal Report"),
which establishes that the shares issued by IESC to be incorporated into Jereissati's equity, on
the Base Date, has the value at least BRL 1,702,518,859.31.

4.3. The recommendation of Meden shall be submitted for ratification by the Extraordinary
General Meeting of Jereissati that examine this Protocol and Justification, pursuant to Article
227, paragraph 1, of Law No. 6,404/76.
4.4. Additionally, in compliance with Article 264 of Law 6,404/76 and Article 8 of CVM
Instruction 565, Jereissati's management also hired Meden to calculate the replacement ratio of
IESC shareholders' shares for Jereissati shares, based on the equity of the shares of both
companies, evaluating both equities according to the same criteria and on the Base Date, at
market prices. The calculation made by Meden is the object of the appraisal report constituting
Annex II to the Protocol and Justification, and it was prepared for purposes of Article 264 of
Law No. 6,404/76.
4.4.1. According to the appraisal report presented by Meden, the equity value, at market prices,
on the Base Date, (i) of the shares issued by IESC to be incorporated into the equity of Jereissati,
is BRL(thousand) 6,673,747 ; and (ii) of Jereissati is BRL(thousand) 3,449,752. Thus, applying
the theoretical replacement ratio based on such criteria would result in the issuance of 0.9653
shares issued by Jereissati for each IESC common share, which is not as beneficial to IESC
shareholders as the one negotiated and actually proposed by the management of the Companies.
4.5. Meden represents that (i) there is no actual or threatened conflict or pooling of interests
with the Companies, their shareholders, or, additionally, regarding to the Transaction; and (ii)
none of the Companies, their shareholders and/or managers, directed, limited, hindered or
practiced any acts that have or may have compromised the access, use or knowledge of
information, assets, documents or work methodologies relevant to the quality of their
conclusions.
4.6. Equity variations relating to shares issued by IESC to be incorporated into Jereissati's
equity, calculated as of the Base Date, shall be appropriated by Jereissati.
5. Right to withdraw and modify Jereissati's share capital.
5.1. In accordance with the provisions of Article 252, paragraphs 1 and 2 of the Law No.
6,404/76, the withdrawal right shall be guaranteed to the shareholders of IESC and Jereissati
dissenters from the resolutions that approve the Transaction, in relation to the shares they hold,
continuously, since the date of disclosure of the Initial Material Fact until the date of exercise
of such right, and that clearly express their intention to exercise the right to withdraw, within
thirty (30) days from the date of discloure of the minutes of the General Meetings of the
Companies that approve the Transaction.
5.2. The amount to be paid as reimbursement will correspond to the value of the net equity per
share of the Companies, calculated based on the respective audited balance sheets of the
Companies drawn up on December 31, 2020, approved at the ordinary general meetings of
IESC and Jereissati, held on April 22, 2021 and April 27, 2021, respectively. The values of the
right to withdraw correspond to (i) BRL 18.39 per Jereissati common share and (ii) BRL 17.82
per IESC common share, without prejudice to the right to draw up a special balance sheet, as
provided for in the Law No. 6.404/76.
5.3. Jereissati's capital increase as a result of the Transaction will be BRL 1,702,518,859.31, of
which BRL 357,528,960.46 will be allocated to capital stock and BRL 1,344,989,898.85 will
be recorded as premium on the issuance of shares .

6. Other statutory amendments of Jereissati.
6.1. In addition to the approval of the Transaction, proposals shall be submitted to the approval
of Jereissati's shareholders for (a) amendment to the Bylaws, in the form of Annex III to this
Protocol to provide for the creation of preferred shares among other changes, with voting rights
in certain matters to be detailed in Jereissati's Bylaws, and the right to dividends or other
distributed gains in amounts equivalent to three (3) times those to which the common shares
are entitled, in addition to other advantages in the manner provided for in the Bylaws; (b)
voluntary conversion of common shares issued by Jereissati into preferred shares, at a rate of
three (3) common shares for each preferred share; (c) Jereissati’s adherence to B3’s Level 1
special listing segment; (d) creation of a units program, with each unit being comprised of one
(1) common share and two (2) preferred shares issued by Jereissati; and (e) comprehensive
reform of the Bylaws to (i) grant advantages and rights to the preferred and common shares,
pursuant to item 6 of the Initial Material Fact; and (ii) adhere to the practices included in the
Novo Mercado Rules, change the general management structure and other mechanisms
reinforcing the commitment to corporate governance.
6.2. IESC's management shall submit to its shareholders, in addition to the proposal for the
merger of its shares by Jereissati, proposals for (a) waiver of Jereissati's entry in the special
listing segment of the Novo Mercado; and (b) waiver of a public offering for the acquisition of
shares delisting from the Novo Mercado segment of B3.
6.3. It is also proposed that Jereissati, upon approval of the Transaction, change its name to
“Iguatemi S.A.”
7. Corporate Approvals
7.1. The execution of the Transaction shall depend on the execution of the following acts
("Corporate Approvals"):
(a)

IESC's extraordinary general meeting to, among others, (i) approve the Protocol and
Justification of the Transaction; (ii) approve the merger of the IESC shares by Jereissati;
(iii) authorize the subscription, by the Company’s officers, in favor of the shareholders
of IESC, of new common and preferred shares to be issued by Jereissati; (iv) approve
the waiver of Jereissati's entry into the special listing segment of Novo Mercado; and
(v) approve the waiver of a public offering for the acquisition of shares, once delisting
from the Novo Mercado segment of B3; and

(b)

Jereissati´s extraordinary general meeting to (i) amendment to the Company’s Bylaws
for the creation of preferred shares with voting rights restricted to certain matters set
forth in the Bylaws, and right to dividends or other profits distributed in amounts equal
to three (3) times the amounts to which the common shares are entitled; (ii) voluntary
conversion of common shares issued by Jereissati into preferred shares, at a rate of three
(3) common shares for each preferred share; (iii) Jereissati’s adhesion to B3’s Level 1
special listing segment; (iv) creation of a units program, with each unit being composed
of one (1) common share and two (2) preferred shares issued by Jereissati; (v) approve
the Protocol and Justification of the Transaction; (vi) ratify the hiring of Meden to
proceed the elaboration of the Appraisal Report; (vii) approve the Appraisal Report;
(viii) to approve the merger, by Jereissati, of the shares issued by IESC; (ix) approve
the capital increase to be subscribed and paid in by the officers of IESC, in favor of its
shareholders, with the amendment to Article 5 of the Jereissati's Bylaws; (x) change the

corporate name of Jereissati to “Iguatemi S.A.”; (xi) amendment of the Bylaws to grant
advantages and rights to the preferred and common shares, pursuant to item 6 of the
Initial Material Fact; and (xii) comprehensive reform of Bylaws in order to adhere to
the practices included in the Novo Mercado Regulation, change the general
management structure and other mechanisms reinforcing the commitment to corporate
governance.
7.2. In addition, within the context of the Transaction and prior to the resolution on the share
merger, a proposal of corporate capital increase of IESC shall be submitted to its shareholders,
in the amount of BRL 900,000,000.00, going from BRL 1,306,071,627.82 to BRL
2,206,071,627.82, through capitalization of part of the balance in IESC’s profits reserves
registered in the Company’s quarterly financial statements, pertaining to June 30, 2021,
pursuant to Article 169, paragraph 1 of Law No. 6,404/76, without bonus on the issue of new
shares, with the interest percentage of shareholders in IESC’s corporate capital remaining
unchanged.
8. Tax Treatment of the Transaction
8.1. Any income tax levied on the Transaction shall be endured by their respective taxpayers,
understood as those who eventually earn some capital gain as a result of the Transaction.
8.2. In the case of IESC non-resident shareholders, given the tax liability for the withholding
and payment of any income tax attributed to Jereissati, such shareholders must provide the
amount of any income tax due until the date of the Transaction, as well as the appropriate
document and to prove the acquisition cost of IESC's shares.
9. Miscellaneous
9.1. All the documents mentioned in this Protocol and Justification shall be available to the
Companies' shareholders at their respective registered offices as of this date, on the IESC
Investor
Relations
websites
(https://ri.iguatemi.com.br/)
and
Jereissati
(https://www.jereissati.com.br/), as well as in the websites CVM (www.cvm.gov.br) and B3
(www.b3.com.br).
9.2. This Protocol and Justification may only be amended by means of a written instrument and
shall be governed by the laws of the Federative Republic of Brazil, with the jurisdiction of the
district of the State capital of São Paulo being elected to settle all matters arising from this
Protocol and Justification, with the waiver of any other, however privileged it may be or may
become.
9.3. Electronic Signature. The signatories recognize the veracity, authenticity, integrity,
validity and effectiveness of this Protocol and Justification and its terms, pursuant to Article
219 of the Brazilian Civil Code, in electronic format and/or signed by means of electronic
certificates, even if they are electronic certificates not issued by ICP -Brazil, pursuant to Article
10, paragraph 2, of Provisional Measure No. 2,220-2/2001 (the "MP No. 2,220-2"), such as, for
example, by uploading this Protocol and Justification and affixing their respective electronic
signatures on the DocuSign platform (https://account.docusign.com/).

In witness whereof, the officers of the Company execute this Protocol and Justification in three
(3) counterparts of equal content and form, in the presence of two witnesses.
São Paulo, August 31, 2021.
(signatures page to follow)

[signatures page of the Protocol and Justification for the Merger of Shares Issued by
Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. by Jereissati Participações S.A.]

Management
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A.

Management
JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.

Witnesses:

1.
___________________________________
Name:
ID
(RG):
Individual Taxpayers' Register (CPF):

2.
___________________________________
Name:
ID
(RG):
Individual Taxpayers' Register (CPF):

ANNEX I
APPRAISAL REPORT

Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.
Valuation Report of the Accounting Shareholders' Equity
assessed through the accounting books.

1

To managers and shareholders
Iguatemi Empresa de Shopping Centers S,A,
200 Angelina Maffei Vita Street, 9th floor
Jardim Europa, São Paulo – SP
Accounting Organization Data
1. Meden Consultoria Empresarial Ltda. (“Meden Consultoria”), a company established
in the city of Rio de Janeiro, RJ, at Rua Primeiro de Março, nº 23, floor 2, registered
in the National Register of Legal Entities of the Ministry of Finance under
nº 27.936.447/ 0001-23, registered with the Regional Accounting Council of the
State of Rio de Janeiro under No. CRC/RJ-008590/O-0, represented by its
undersigned partner, Mr. Maurício Emerick Leal, accountant, bearer of the RG No.
22.115.073-3, registered with the CPF under No. 113.621,257-41 and with the
Regional Accounting Council of Rio de Janeiro under No. CRC/RJ129193/O,
resident and domiciled in Rio de Janeiro - RJ, with an office at the same address as
the represented, appointed by the management of Iguatemi Empresa de Shopping
Centers SA ("Company"), to carry out the valuation of its book equity on June 30,
2021, for the purpose of determining the value equity of its share, in accordance with
Brazilian accounting practices.
Purpose of evaluation
2. The valuation of the Company's accounting shareholders' equity on June 30, 2021
aims to support the merger of its shares at book value by its parent company Jereissati
Participações SA (“Jereissati”), enrolled with CNPJ No. 60.543.816/0001-93 , in
order to comply with the provisions of articles 226 of Law nº 6.404/76 (Lei das SA).
Management responsibility for accounting information
3. The Company's management is responsible for the bookkeeping of the books and
preparation of accounting information in accordance with Brazilian accounting
practices, as well as for the relevant internal controls that it has determined as
necessary to allow the preparation of such accounting information free from material
distortion, regardless of if caused by fraud or error. The summary of the main
accounting practices adopted by the Company is described in annex II of the appraisal
report.
Scope of work and responsibility of the accountant
4. Our responsibility is to express a conclusion on the book value of the Company's
shareholders' equity as of June 30, 2021, based on the work carried out in accordance
with the Technical Communiqué CTG 2002, approved by the Federal Accounting
Council (CFC), which provides for the application of examination procedures in the
balance sheet for the issuance of an appraisal report. Thus, we carry out the
examination of the aforementioned Company's balance sheet in accordance with the
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applicable accounting standards, which require compliance with ethical requirements
by the accountant and that the work be planned and carried out with the objective of
obtaining reasonable assurance that the calculated net equity for the preparation of
our valuation report is free from material misstatement.
5. The issuance of an appraisal report involves the execution of selected procedures
to obtain evidence regarding the amounts recorded. The procedures selected depend
on the accountant's judgment, including the assessment of the risks of material
misstatement of equity, regardless of whether caused by fraud or error. In this risk
assessment, the accountant considers internal controls relevant to the preparation of
the Company's balance sheet to plan the procedures that are appropriate in the
circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness
of the Company's internal controls. The work also includes evaluating the adequacy
of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by
management. We believe that the evidence obtained is sufficient and appropriate to
support our conclusion.
Conclusion
6. Based on the work carried out, we conclude that the value of
BRL 3,455,193,752.73 (three billion, four hundred and fifty-five million, one hundred
and ninety-three thousand, seven hundred and fifty-two reais and seventy-three cents),
according to the balance sheet on June 30, 2021, recorded in the books accounting
and summarized in Attachment I, represents, in all material respects, the Company's
book value, with the book value of the share as of the same date being R$19,61687
(nineteen reais and sixty-one thousand, six hundred and eighty-seven hundredths of
a thousandth), and the total amount to be incorporated of BRL 1,702,518,859.31
(one billion, seven hundred and two million, five hundred and eighteen thousand,
eight hundred and fifty-nine reais and thirty-one cents), evaluated accordingly with
Brazilian accounting practices.
Rio de Janeiro, August 27, 2021.

Meden Consultoria Empresarial Ltda.
CRC/RJ-008590/O-0

Maurício Emerick Leal
Accountant
CRC/RJ-129193/O

3

ATTACHMENT I
Balance sheet drawn up on June 30, 2021 of the Company for the purpose of incorporating
shares at book value by Jereissati.

Iguate mi Shopping Ce nte rs S. A.
Balance She e t (In BRL)
CURRE N T ASSE TS
Cash and cash equivalents
Financial investments

Accounting state me nts
Balance s as of
06/ 30/ 2021
913, 270, 540. 80
5,813,592.12
790,701,793.16

Receivables

50,986,206.02

Other Accounts Receivable

29,211,428.03

Current Taxes Recoverable

8,956,427.64

Prepaid expenses

2,895,883.07

Loans Receivable

13,000,000.16

Other Current Assets

11,705,210.60

N ON -CURRE N T ASSE TS
LON G -TE RM ACHIE VE ABLE ASSE TS
Financial investments
Customers

5, 310, 533, 554. 29
664, 931, 289. 53
482,040,475.73
5,708,000.00

Other Accounts Receivable

52,206,715.75

Related Parties

32,199,228.66

Swap Transactions

84,831,494.30

Judicial deposits
Other Non-Current Assets
P ARTICIP ATION IN SUBSIDIARIE S

7,788,386.40
156,988.69
3, 328, 323, 158. 09

OTHE R IN VE STME N TS

20, 899, 022. 14

IN TAN G IBLE

13, 909, 600. 86

IMMOBILIZE D
IN VE STME N T P ROP E RTY
TOTAL ASSE TS

6, 552, 044. 22
1, 275, 918, 439. 45
6, 223, 804, 095. 09
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Iguate mi Shopping Ce nte rs S. A.
Balance She e t (In BRL)
CURRE N T LIABILITIE S
Social and Labor Obligations

Accounting state me nts
Balance s as of
06/ 30/ 2021
355, 021, 449. 64
17,495,492.03

Providers

5,379,993.95

Other Federal Tax Obligations

3,692,020.92

Municipal Tax Obligations

6,591,781.34

Financing
Debentures
Dividends payable

282,342,791.37
9,125,339.40
25,000,600.00

Other Accounts Payable Current

3,021,622.47

Debts with Subsidiaries

2,371,808.16

N ON -CURRE N T LIABILITIE S
Financing
debentures
Related parties
Deferred Income Tax and Social Contribution
PIS on Deferred Income

2, 413, 588, 892. 73
956,514,093.99
1,188,977,257.07
1,574,690.79
164,638,622.29
3,841,240.87

COFINS on Deferred Income

17,721,424.35

Deferred Income Tax and Social Contribution

56,948,261.03

Provisions for Contingencies

23,350,410.93

Other Provisions

22,891.41

N E T WORTH

3, 455, 193, 752. 73

Share capital

1,275,656,902.33

Goodwill on the Issuance of Shares
Other Capital Reserves

452,081,714.90
4,866,663.14

Actions in Treasury

(10,460,735.80)

Legal reserve

140,605,712.92

Acumulated Profits
Results
TOTAL LIABILITIE S

1,273,690,052.50
318,753,442.74
6, 223, 804, 095. 09

CALCULATION OF THE E QUITY VALUE OF THE SHARE S ON 06/ 30/ 2021
Shareholders' Equity on 06/30/2021
Number of Equity Shares, net of Treasury Shares
E QUITY VALUE OF THE SHARE S ON 06/ 30/ 2021
Iguatemi shares incorporated by JPSA
Equity Value of the Share
E QUITY VALUE OF IN CORP ORATE D SHARE S

3, 455, 193, 752. 73
176, 133, 777
19. 61687
86,788,507
19.61687
1, 702, 518, 859. 31
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ATTACHMENT II
MAIN ACCOUNTING POLICIES OF THE COMPANY
The summary of the main accounting policies adopted by the Company is as follows:
a) Functional and presentation currency
The Company, headquartered at Rua Angelina Maffei Vita, nº 200, in the city of São
Paulo - SP, is engaged in the commercial exploration and planning of shopping
centers, providing management services for regional shopping centers and real estate
complexes of mixed use, the purchase and sale of real estate, the operation of rotating
parking, the intermediation in the leasing of promotional spaces, the preparation of
studies, projects and planning in promotion and merchandising, the exercise of other
activities related or related to its corporate purpose and participation in other
companies as a partner, shareholder, shareholder or associate in any other way
permitted by law
b) Cash and cash equivalents
This group is represented by cash balances and cash bank accounts and very shortterm, highly liquid financial investments, readily convertible into a known amount of
cash and subject to an insignificant risk of change in value.
c) Financial investments
Financial investments are represented by: (i) non-exclusive fixed income investment
fund, with daily liquidity and accumulated earnings of 3.09% up to June 30, 202.
Management manages the Company's cash flow through funds of non-exclusive
investments, with the expectation of using the resources for the development of the
planned projects. (ii) investment in a long-term international investment fund, subject
to exchange variation. (iii) repurchase investments of the financial institution Itaú
Unibanco S/A, are classified as amortized cost by CPC 48 due to their characteristics,
and are intended to guarantee a loan in the form of a Real Estate Receivable
Certificate (CRI) with maturities in June 19, 2023 and September 17, 2025
d) Rents Receivable, Customers and Other Receivables - Current and Long-Term
Substantially represented by:
Rents and resales of commercial points receivable for the right to use the real
estate space, with co-participations being billed in accordance with contracts
and recognized in income based on the contracted rental term; and
Discount linearization, represented by the discount policy adopted by the
Company due to the COVID-19 pandemic, in partnership with tenants. These
concessions called "Discounts period COVID-19", will be linearized for a
period of forty-eight months, in accordance with the remaining term of the
standard lease agreement, as provided for by CPC 06 (R2/IFRS 16.
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The Company and its subsidiaries adopted the calculation of the expected loss
of accounts receivable based on the preparation of a "provision matrix", taking
into account historical default data that already include the effects of COVID19 and defined a percentage of provision for each maturity range of the
receivable’s portfolio.
e) Related parties - Assets and Liabilities
In the normal course of its business, the Company carries out operations with related
parties represented by the companies of the Jereissati Group, which are carried out
at prices, terms, financial charges and other conditions defined by Management.
f) Investments
Investments are valued using the equity method in the individual financial statements.
Investments in companies in which Management has significant influence, or in which
it holds 20% or more of the voting capital, or which are part of the same group that
are under common control, are also valued using the equity method. Investments in
jointly controlled companies ("joint ventures") A "joint venture" is a contractual
agreement through which the Company and other parties carry out an economic
activity subject to joint control, in which case decisions on related strategic financial
and operating policies joint venture activities require the approval of all parties that
share control. Joint investments are recorded using the equity method, from the date
on which shared control was acquired, and are not consolidated.
g) Fixed assets
Stated at cost, less depreciation calculated using the straight-line method.
h) Investment properties
Investment properties are initially measured at cost, less depreciation calculated using
the straight-line method and including transaction costs. The carrying amount includes
borrowing costs, replacement cost of part of an investment property existing at the
time the cost is incurred if the recognition criteria are met, excluding the daily service
costs of the investment property. After initial recognition, investment properties are
held at cost value, but having disclosed the respective fair value, which reflects market
conditions at the balance sheet date. Investment property is written off when sold or
when the investment property is no longer permanently used and no future economic
benefit is expected from its sale. The difference between the net amount obtained from
the sale and the asset's carrying amount is recognized in the income statement in the
write-off period. Annually, the Company reviews the useful life and residual value of
its investment properties.
On the base date of this report, the fair value estimated by the company for investment
properties amounted to R$13,606,013 thousand, for an owned leased area of 484
thousand m2.
i) Intangible
Intangible assets with an indefinite useful life are not amortized and are subject to an
annual impairment test. Intangible assets with a finite useful life are amortized
according to their estimated economic life and, when indications of impairment are

7

identified, they are also submitted to an impairment test to analyze their recoverable
value.
j) Reduction to the recoverable amount of long-lived assets
Assets that are subject to amortization are reviewed for impairment whenever events
or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be
recoverable. An eventual loss is recognized for an amount by which the asset's carrying
amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the
asset's fair value less cost to sell and its value in use. For the valuation at recoverable
value, assets are grouped at the lowest level for which there are CGU - Cash
Generating Units, which is identified according to the operating segment.
k) Adjustment to present value
Long-term monetary assets and liabilities are monetarily restated and, therefore,
adjusted to their present value. The adjustment to present value of short-term monetary
assets and liabilities is calculated, and only recorded, if considered relevant in relation
to the financial statements taken as a whole. For the purposes of recording and
determining materiality, the adjustment to present value is calculated taking into
account contractual cash flows and the explicit, and in certain cases implicit, interest
rate of the respective assets and liabilities.
l) Deterioration of financial assets
The Company assesses at the balance sheet date or at lower intervals, whether there
is objective evidence that the financial asset or a group of financial assets is impaired.
A financial asset or a group of financial assets is considered impaired when there is
objective evidence of impairment, such evidence being the result of one or more
events that occurred after the initial recognition of the asset, and when there is an
impact on cash flows estimated futures.
m) Financing
Financing is presented at amortized cost, adjusted for monetary or exchange
variations, plus interest incurred up to the period closing date.
Transaction costs incurred are measured at amortized cost and recognized in
liabilities, reducing the balance of loans and financing, and appropriated to income
over the term of the contracts.
n) Debentures
The funds obtained by the Company from the offerings are used to finance: (a) the
expansion of the operations of the shopping centers in which the Company holds an
interest; (b) the acquisition of a larger stake; (c) acquisition of interest in already
existing third-party shopping centers and in smaller chains; (d) the design,
incorporation and management of new shopping centers; and (e) the refinancing of
maturing financial obligations.

8

The debentures are not convertible and were subject to public distribution, under the
firm guaranteed regime, under the terms of the Distribution Agreement, with the
intermediation of financial institutions that are part of the securities distribution system,
with no advance reserves or minimum or maximum lots, the Offer having been carried
out in accordance with the result of the book building procedure.
The debentures were registered for trading on the secondary market through the
National Debenture System and BOVESPA FIX.
o) Taxes
The provision for income tax was set up at the rate of 15%, plus an additional 10% on
annual taxable income exceeding R$240. Social contribution was calculated at the
rate of 9% on adjusted accounting income. Deferred income tax and social
contribution were calculated based on temporary differences in the recognition of
income and expenses for accounting and tax purposes.
p) Financial liabilities and equity instruments
Debt or equity instruments issued by the Company and its subsidiaries are classified
as financial liabilities or as equity instruments, respecting the contractual substance of
the transaction.
q) Provision for contingencies
The Company and its investees have been defending themselves, at the judicial and
administrative levels, against tax, labor and civil lawsuits. Accordingly, a provision for
losses was created in amounts considered sufficient to cover probable future
disbursements.
r) Share Capital
As of June 30, 2021, the Company's paid-in capital is R$1,306,072 thousand. On
May 10, 2021, the Extraordinary General Meeting approved the capital increase in
the amount of R$ 44,344 thousand through capitalization of the profit reserve without
issuing new shares, represented by 176,176,611,578 common shares without par
value. The Company's paid-in capital is R$1,275,657 thousand, due to the recording
of expenses with share issues in the amount of R$30,415 thousand in a reducing
account of shareholders' equity.

9

ANNEX II
APPRAISAL REPORT SHAREHOLDERS' EQUITY AT MARKET PRICES

Iguatemi Empresa de
Shopping Centers
Jereissati
Participações S.A.
Appraisal Report:
MA-0078/21
August 30, 2021
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JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.,
Angelina Maffei Vita Street, 200 Jd Paulistano
Sao Paulo - SP
August 30, 2021
Dear Mr. Alexandre Jereissati Legey,
Meden

Consultoria

Empresarial

Ltda.

registered

with

CNPJ/MF

under

no

27.936.447/0001-23, presents the following appraisal report of shareholders' equity to the Market
of
MEDEN CONSULTING
Rua 1º de Março, 23 - pav.2
Rio de Janeiro
ZIP Code: 20010-000
Tel.(21) 2507-3552

Jereissati

Participações

S.A.

("Jereissati"),

registered

with

CNPJ/MF

under

no.

60.543.816/0001-93 and Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. ("Iguatemi"), registered in
with CNPJ/MF under no 51.218.147/0001-93, jointly referred to as "Group", evaluated according
to the same criteria and as of the same date, for the purposes of Article 264 of the Corporate Law
(“Lei das S.A.”). , in accordance with Commercial Proposal MA-0078/21.
We appreciate the opportunity to advise you and we are at your disposal for any clarifications..

_________________________________
Meden Consulting Empresarial Ltda.

_________________________________
Antonio Luiz Feijó Nicolau
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Executive Summary
Meden Consultoria Empresarial Ltda. (“Meden Consultoria”),
registered in the National Register of Legal Entities of the Ministry
of Finance (CNPJ/MF) under No. 27.936.447/0001-23, was hired
to calculate the calculation of the replacement ratio of the shares
of Jereissati and Iguatemi , evaluated according to the same
criteria and on the same date, as provided for in article 264 of Law
6,404/76 (“Lei das SA”).
In this context, this appraisal report aims to support the corporate
transaction in which Jereissati will incorporate the shares of
Iguatemi, in compliance with the terms and purposes provided for
in article 264 of the Brazilian Corporation Law.

Summary of Results
The table below summarizes the findings of this report as of June
30, 2021:
IGUATEMI

Book Value
Consolidated

Total Assets
Current assets
Non-Current Assets
Total Liabilities
Current Liabilities
Non-Current Liabilities
PL Iguatemi
# Iguatemi Shares¹
Value per Share (BRL)
EXCHANGE RATIO²

7. 031. 203
1.594.010
5.437.193
3. 565. 080
555.959
3.009.121
3. 466. 123

Market Value
11. 915. 998

JEREISSATI
Total Assets

Current assets
10.321.988 Non-Current Assets
5. 242. 251 Total Liabilities
555.959 Current Liabilities
4.686.292 Non-Current Liabilities
6. 673. 747 PL Iguatemi
1.594.010

176.133.777
37,89

# Jereissati Shares¹
Value per Share (BRL)

Book Value
Holding
1. 987. 079

Market
Value
3. 620. 628

41.871

41.871

1.945.208

3.578.757

170. 801

170. 876

29.757

29.757

141.044

141.119

1. 816. 278

3. 449. 752

87.889.174
39,25

0,9653

¹ Net of treasury shares
² Jereissati shares for each Iguatemi share

The methodology used for the valuation of both companies was
the Equity at Market Prices, considering that the company's
management did not use this methodology for the valuation of the
companies, which resulted in the determination of the proposed
exchange ratio. Thus, as provided for in § 2 of Article 6, of CVM
Instruction No. 565/15, it was understood that this methodology
is suitable to comply with article 264 of the Brazilian Corporation
Law.
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Evaluator Information
Meden Consultoria is a company qualified to carry out the work of

(UNESA), with specialization courses in mathematics at the

expert appraisers for mergers, splits, incorporations and related

Fluminense Federal University (UFF) and psychology at the Federal

processes in the most diverse economic segments, including

University of Rio de Janeiro (UFRJ) , has been working in the

business activities in projects related to the concession and/or

business valuation market for over 10 years in a specialized

permission of public works and services, construction civil,

company, having extensive experience in technical training in the

telecommunications, steel and metallurgy, power generation,

areas of finance, asset valuation and valuation standards.

shipbuilding and services.

Maurício Emerick Leal - Managing Partner of Meden Consultoria.

The curriculum of the main professionals involved in the

Master’s in administration (FGV-RJ), Economist from the Federal

preparation and review of this evaluation study is presented

University of Rio de Janeiro (UFRJ) and Accountant from the Estácio

below:

de Sá University (UNESA), with courses at ESADE Business School

Antonio Nicolau – CEO of Meden Consultoria. Lawyer with more
than 40 years' experience. He was for ten years an external auditor
of Big 4, Director of Corporate Obligations of a large Financial
Institution for ten years and has been working in the consulting
market for over 20 years.
Fellipe Franco Rosman – Managing Partner of Meden Consultoria.
Economist from the Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro
(PUC-RIO) and Accountant from the Estácio de Sá University

(Barcelona) and INDEG-ISCTE Executive Education (Lisbon), has
been working in the valuation market for over 10 years as
Executive Manager in a specialized company, team leader in the
areas of Business Valuation, Real Estate Management, Fixed Asset
Management. He attended the BV 301-Valuation of Intangible
Assets at the Institute of International Business Valuers (IIBV), ASA's
joint venture with the CICBV (Canadian Institute of Chartered
Business Valuators).
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Lucas Pasqualini de Lima – Managing Partner of Meden
Consultoria. Engineer from the Fluminense Federal University
(UFF), with a sandwich degree from the Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) in Spain, with Extension Courses in Finance and

________________________________
Antonio Nicholas

Accounting from the University of La Verne, in the United States
and Post-Graduation in Corporate Law and Markets from the
Getúlio Vargas Foundation (FGV). Since 2013 he has been
working in the valuation market as a business analyst in corporate

_________________________________
Fellipe Franco Rosman

transactions such as corporate restructuring, company valuation,
corporate finance, fixed asset management, real estate valuation,
among other projects.
João Arthur Paes de Miranda Santos – Managing Partner of Meden

_________________________________
Mauritius Emerick Leal
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Following the internal standards of Meden Consultoria, this report
was carried out by the technical team described above and
reviewed by one of its responsible partners.
Furthermore, Meden Consultoria, together with its partners and
evaluators declares:
not withhold any securities issued by the companies subject to
this report;
Not having a conflict of interest or knowledge about the
existence of relevant circumstances that compromise our
position of independence in relation to this work; and
Have no other commercial and credit information of any
nature that may impact this appraisal report.
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The team involved, in its professional trajectory, has participated in hundreds of projects involving valuations in companies of all sizes and
segments, including publicly traded ones. We list below some of the recent works prepared by the Meden Consultoria team:
Oi S.A – Em Recuperação
Judicial e Telemar Norte
Leste S.A. – Em Recuperação
Judicial

Valuation report of shareholders' equity to market of Oi S.A. and Telemar Norte Leste S.A. for the purpose
of calculating the exchange rate of its shares, for purposes of service art. 264 of the Corporate Law.

Andrade Gutierrez
Participação S.A.

Valuation reports of the Accounting Shareholders' Equity for the purpose of incorporation and exchange
ratio of Andrade Gutierrez Concessões S.A., in accordance with the provisions of art. 226, 227 and 264 of
the Brazilian Corporation Law

Ideiasnet S.A.

Valuation reports of Ideiasnet S.A. and its investee Padtec S.A., for purposes of determining the ratio of
replacement of Ideiasnet shares by Padtec shares, for purposes of complying with art. 264 of the Brazilian
Corporation Law

Gerdau S.A.

Valuation reports of the Accounting Shareholders' Equity for purposes of incorporation and exchange ratio
of Gerdau Aços Especiais, Gerdau América Latina and Itaguaí, in accordance with the provisions of art.
226, 227 and 264 of the Brazilian Corporation Law

Andrade Gutierrez S.A.

Appraisal report of the book value of the net assets of Andrade Gutierrez S.A. for purposes of meeting the

Grupo PDG

art. 226 and 229 of the Brazilian Corporation Law

Sete Brasil e Recuperandas –
Em Recuperação Judicial

In Judicial Recovery – Appraisal report to determine the fair value of the renegotiated debt based on the
Group's Judicial Recovery Plan.

Serede – Serviços de Rede
S.A.

Preparation of a Technical Study of the Group's Judicial Reorganization Plan, in accordance with items I and
II of Law 11,101/2005.
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Important Notes
Reading the following information is essential for understanding the limitations of liability of this report:
The projections presented in this document are the result

The scope of this work does not include audit of financial

of technical discussions involving all parties, it is important

statements. Additionally, this work must not be presented

to emphasize that Meden Consultoria is not responsible

or

and does not provide guarantees as to their effectiveness;

authorization of Meden Consultoria;

distributed

to

third

parties

without

the

prior

We declare that we have no conflict of interest or

We reserve the right to review the calculations in this

knowledge of the existence of relevant circumstances that

report and to revise our opinion if we become later aware

compromise our position of independence in relation to this

of information not available at the time this report was

work. Notably, we emphasize that our fees are in no way

issued;

linked to our conclusion.
We declare that we are not aware of any action by the

We assume that there are no liens or encumbrances
affecting the companies object of our assessment;

Contracting Party with the intention of directing, limiting or

Meden Consultoria is not responsible for direct or indirect

hindering our work, including with regard to the practice of

losses, nor for loss of profits that may result from the use of

acts that may have compromised our access to information

this Report;

relevant to our conclusion;

The internal approval process for this Report included the

This report does not represent, under any circumstances,

methodological and calculation review by the leadership of

advice or recommendation by Meden Consultoria, and the

the team involved in the work, including the partners

decision regarding the use of the information contained

responsible for the evaluation.

herein is the sole and exclusive responsibility of the person

This report is the sole translation of Laudo MA-0078/2,

who accesses it. Thus, Meden Consultoria, its partners and

issued by Meden Consultoria in August 26, 2021. Conflicts

professionals are exempt from liability for any loss arising

between both versions, if any, the Portuguese version shall

from the transaction in which this report is inserted;

prevail
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Information about the Evaluated Companies
Jereissati Participações S.A.
Jereissati

Participações

S.A.

is

a

publicly held company with shares
traded on the São Paulo Stock Exchange (Bovespa) under the ticker
JPSA3 whose main revenues come from equity interests in the
capital of other companies and from the provision of economic,
financial and tax advisory and advisory services.
The Jereissati Group, whose origins date back to the beginning of
the last century in Ceará with activities in the textile trade,
diversified its activities through the Jereissati Real Estate Company
in 1946 and the purchase of Metalúrgica La Fonte in 1960. Since

and sale of real estate. The beginning of this activity dates back to
the end of 1979, through its subsidiary Iguatemi, formerly called
La Fonte Empresa de Shopping Centers S.A., which acquired the
assets of Construtora Alfredo Mathias, which included a stake in
Iguatemi São Paulo. Iguatemi São Paulo was the first such project
built in Brazil in 1966. From this acquisition, Jereissati Group
began to diversify its activities in the area of shopping malls.
Currently, the Company's main investment is in the shopping
center business segment represented by its participation in
Iguatemi.

then, the Jereissati Group has expanded its participation in other
sectors of the economy, being today one of the largest private
groups in the country, with significant participation in the shopping
sector.
Jereissati is currently located in the City of São Paulo.
In 1996, Jereissati made the decision to increase to its corporate
purpose the activities of commercial exploitation and planning of
shopping malls and mixed-use developments and the purchase
August 2021 | 9
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Below, we show Jereissati's balance sheet as of June 30, 2021, the
base date of this valuation:
JE RE ISSATI P ARTICIP AÇÕE S S. A
Balance Sheet (In BRL '000)
CURRE N T ASSE TS
Cash and cash equivalents
Taxes recoverable
Other assets
N ON -CURRE N T ASSE TS
LON G TE RM ASSE TS
Long Term financial investments
Deferred taxes
Other amounts receivable
IN VE STME N TS
Shareholdings

BALANCE AS OF
06/30/2021
41, 871
29,340
127
12,404
1, 945, 208
190, 854
172,220
3,751
14,883
1, 754, 349
1,754,349

- Iguatemi 50.73%

1,752,068

- EDSP 66 96.54%

1,253

- Alium 50%
- Others
IMMOBILIZE D
IN TAN G IBLE
TOTAL ASSE TS
CURRE N T LIABILITIE S
Social and labor obligations
Providers
Taxes and contributions to be collected
Loans and financing
Other obligations
N ON -CURRE N T LIABILITIE S
Loans and financing
Other obligations
Provisions

50
978
3
2
1, 987, 079
29, 757
3302
107
97
19,326
6,925
141, 044
102,347
27,700
10,997

N E T WORTH

1, 816, 278

TOTAL LIABILITIE S

1, 987, 079
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Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.
Iguatemi

Empresa

de

brands in one place. It is a premium e-commerce, curated by the

Shopping Centers S.A. was

Iguatemi brand, offering to the customer from all over Brazil the

incorporated in 1979 as a

Iguatemi experience 24 hours a day, 365 days a year and, in

limited liability company and was transformed into a S.A. company

2020, from anywhere. This digital medium will strengthen the

in 1983. Iguatemi is the Jereissati Group company focused on the

physical(offline), takingadvantage of the structure of the store,

shopping mall segment in Brazil, with participation in 14 shopping

integrating inventory and respecting pricing.

malls, 2 outlets and 3 commercial towers.

Iguatemi's malls are aimed at the public of economic classes "A"

In the years following its foundation, several projects were

and "B" and are inserted in the most developed shopping centers

inaugurated, such as: (i) Iguatemi Campinas, in 1980 (ii) Iguatemi

of Brazil (Southeast, South and Midwest regions), in privileged

Porto Alegre, in 1983; (iii) Praiade Belas, in 1991;(iv) Market Place

locations in the main cities of the country. The company also

São Paulo, in 1995; (v) Iguatemi Rio, in 1996; (vi) Iguatemi Caxias

operates in the development of multipurpose projects around the

do Sul, in 1996; and (vii) Iguatemi São Carlos, in 1997.

shopping malls, in order to capture the synergies between

In February 2007, Iguatemi went public on the São Paulo stock

shopping malls and such enterprises.

exchange, becoming the first shopping mall company to be listed
in Brazil. In April, Iguatemi Florianópolis was inaugurated,
definitively consolidating its presence in the southern region of the
country.
In 2019, Iguatemi launched its e-commerce marketplace platform,
Iguatemi 365, bringing together, at the launch date, more than 90
August 2021 | 11
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Below, we show Iguatemi's balance sheet as of June 30, 2021,
base date of the valuation:
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A.
Balanço Patrimonial (Em R$ mil)
ATIVO CIRCULANTE

CONSOLIDADO
30/06/2021
1.594.010

Caixa e equivalentes de caixa
Clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
Outros créditos

1.294.879
216.958
22.272
22.055
12.129
25.717

ATIVO NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Aplicações de longo prazo
Clientes

5.437.193
806.865
566.871
180.829

Partes relacionadas
Outros créditos
INVESTIMENTOS
Part. societárias
Ágio
Outros investimentos
Propriedades para investimento

46.363
12.802
4.484.220
144.466
3.495
21.213
4.315.046

IMOBILIZADO

36.832

INTANGÍVEL

109.276

TOTAL DO ATIVO

7.031.203

PASSIVO CIRCULANTE

555.959

Empréstimos e financiamentos

464.080

Fornecedores

14.883

Impostos e contribuições a pagar

18.718

Obrigações sociais

24.577

Outras contas a pagar
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Partes relacionadas
Empréstimos e financiamentos
Impostos e contribuições a pagar
Outros passivos
Provisões
IR Diferido

33.701
3.009.121
1.575
2.702.552
30.329
7.269
25.442
241.954

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

3.466.123

TOTAL DO PASSIVO

7.031.203
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MARKET OF OPERATION
The Brazilian Association of Shopping Centers - Abrasce defines

Since then, investment by companies and funds has not stopped,

as "Shopping Center" the enterprises with Gross Lettable Area

leading Brazil to approximately 600 malls throughout the country

(GLA), usually more than 5 thousand sqm, formed by several

in 2020.

commercial units, with single and centralized administration,

The following graph shows the evolution in the number of

which practices fixed rent and percentage. Most of the time, it has

shopping malls in the last fifteen years:

anchor shops and parking spaces compatible with the legislation
of the region where it is installed.
The shopping mall market in Brazil originated in 1966, with the
opening of Shopping Iguatemi, the first development of its kind, in
the city of São Paulo. The second Brazilian Shopping mall
appeared in 1971, in Brasilia, followed by 4 other developments
in the 1970s.
The 1980s and 1990s were marked by the large number of

Source: ABL

shopping malls opened throughout the country, mainly leveraged

Naturally, most of these establishments are located in the

by investments made by pension funds, especially those of public

Southeast region, which concentrates the largest share of the

agencies, since the managers of these funds saw these assets as

purchasing power of the country.

safe in nature and a relevant return, according to studies by

The distribution of shopping malls in Brazil is shown below:

companies in the sector.
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of several indicators, such as increased interest rates, increased
unemployment, falling consumer confidence andconsumption.
From then on, sales began to grow at a slower but always positive
pace until the covid-19 pandemic arrived in early 2020.
The retail in general, but especially the sector of shopping malls,
was strongly hit by the crisis generated by the pandemic of the new
coronavirus. The restriction of the movement of people and the
closure (mandatory or voluntary) of establishments around the
Source: ABL

world, in addition to new consumption habits that should

The shopping center sector experienced a great growth since

permanently decrease the consumer's preference for purchases in

2007, taking advantage of the good moment of the Brazilian

physical stores, and the option for leisure related to movie theaters

economy, with greater access to credit and strong GDP growth,

and games, often located in shopping malls.

which provided several inaugurations and expansion of the Gross

In this scenario, the sector's revenues in 2020 shrank 33.2%

Lettable Area (GLA). During this period, the industry became

compared to 2019, according to an Abrasce census. This figure

professional, and eight shopping mall companies went public

reached almost 90% in April. This scenario also reflected in the

between 2007 and 2011, including Iguatemi (2007), increasing

increase in vacancy, which almost doubled from 4.7% in 2019 to

their respective levels of corporate governance and enabling the

9.3% in 2020.

growth of their asset portfolios.

The expectation, however, is for recovery: the association

This period of strong growth in the industry lasted until 2014, when

estimates a growth of 9.5% for the year 2021, although there are

the economic recession began in the country with the deterioration

still many uncertainties regarding the future of the sector.
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Evaluation Information Base and Criteria
Information Base

Evaluation Criteria

In the preparation of this work, the following information and

The methodology adopted for the valuation of both companies

documents made available to Meden Consultoria were used as

was that of Shareholders' Equity at Market Prices, using as a basis

inputs, among others.:

the balance sheet of the companies on June 30, 2021, as provided

Historical audited Financial Information;
Balance sheets of the companies on the base date of June

for in § 2 of Article 6 of CVM Instruction No. 565/ 15 and other
documents listed above.

30, 2021;

The purpose of the Equity at Market Prices methodology is to verify

Group Organizational Chart;

the sum of the values of assets and liabilities of a company,

Valuation studies of companies' investment properties;

analyzed individually and separately, in an orderly settlement

Interviews with members of the evaluated companies;

scenario.

Management information on the main assets and liabilities
of companies;
Public data on the sector of activity of the companies
evaluated; and
Other information made available, including verbally
through meetings and technical discussions with the

In addition, in the measurement of equity at market prices, as
explained by Professor Eliseu Martins, “any synergy effects are not
computed, without the inclusion of non-accountable intangible
factors, or, in certain circumstances, even when some of these
intangibles, if they are representative of elements that do not have
a life of their own and that cannot be traded independently”.

company's Management.
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The starting point for the valuation is the recorded accounting
balances of the companies' assets and liabilities. Such balances
are adjusted to reflect their probable realization values.

Analysis of other necessary documentation.
By analyzing the Financial Statements of the companies, we
understand that jereissati's most relevant assets are the

The main steps for identifying and evaluating assets and liabilities

investments held in Iguatemi, while iguatemi's most relevant assets

are:

are the equity interests in the SPE's of Shopping Centers and the
Analysis of the company's financial statements;

Investment Properties, both under the heading Investments.

Understanding of the business and the market in which the

The valuation method for each account/account group can be

company is inserted;

viewed in the next chapter of this report.

Analysis of market participants;
Identification of assets and liabilities subject to market
adjustment;

We emphasize that the identification and evaluation of any assets
and liabilities not registered or not disclosed by the Company's
Management was not the object of this work.

Interviews with the company's management;
Definition of the evaluation criteria to be used;
Application of the appropriate criteria for each evaluation;
Calculation of the market value of assets and liabilities;
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Summary of General Evaluation Criteria
The table below presents the general criteria defined for the valuation of each account and/or group of accounts of the companies involved
in the transaction:
It is noteworthy that with the advent of Law No. 11,638/2007, which instituted the adoption of IFRS for the preparation of the Financial
Statements, through the technical pronouncements issued by the Accounting Pronouncements Committee – CPC, the balances of financial
assets and liabilities began to reflect, in general, their fair value and the non-financial assets could, in some cases, have their balances
adjusted by the recoverability value. Thus, many of the balances presented in the Financial Statements of the companies subject to this
report are identical to their market value.
Accounts/Group

of Main Accounting Practices

Evaluation Method

Accounts
Cash and Cash Equivalents Represented by cash balances, bank accounts and short-term Considered the book value for not
and Financial Investments

financial investments and subject to an insignificant risk of change having
in value.

been

identified

signs

of

adjustment to market value.

Accounts Receivable

Accounts receivable mainly arise from rents receivable, land sales Considered the book value for not
for the development of projects. They are recognized net of having been identified signs of
provisions for expected losses.
adjustment to market value

Taxes to Recover

These mainly refer to advances on Income Taxes, Social Considered the book value for not
Contribution on Net Income and IRRF credits on financial having

been

identified

signs

of

investments, which will be offset against federal taxes to be adjustment to market value
calculated in the future.
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Accounts/Group

of Main Accounting Practices

Evaluation Method

Accounts
Prepaid Expenses

Substantially represented by the advance of operating expenses.

Considered the book value for not
having

been

identified

signs

of

adjustment to market value
Other Assets

Substantially represented by dividends and interest on equity Considered the book value for not
receivable from subsidiaries and affiliates.

having

been

identified

signs

of

adjustment to market value
Investments

In Jereissati's Individual Financial Statements, the financial Balances evaluated by the reflex
information of subsidiaries and jointly-owned subsidiaries, as well adjustments

calculated

in

the

as affiliates, are recognized using the equity method. Other evaluated subsidiaries.
investments are recorded at acquisition cost and deducted from the At
provision for adjustment to realization value, when applicable.

Iguatemi,

evaluated

in

a

consolidated manner, the investment
of R$ 144. 466,000 was lowered
because

it

was

an

indirect

participation in one of its investment
properties, already evaluated to the
market as described below.
Fixed Assets

The

accounting

policies

of

subsidiaries

and

jointly-owned The movable and fixed assets were

subsidiaries are in line with the policies adopted by the Company.

considered at book value given the
imateriality of their value and the
non-identification of adjustments to
market value.
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Accounts/Group

of Main Accounting Practices

Evaluation Method

Accounts
The Right of Use, tied to the leased
goods, had its value lowered, as well
as the liabilities tied to it.
Intangible

Property, plant and equipment are stated at acquisition or Considered the book value for not
construction cost, less accumulated depreciation. Historical costs having been identified adjustment
include expenses that are directly attributable to the acquisition of signal at market value.
assets. They also include certain expenses with facilities, when it is The

goodwill

recorded

in

the

probable that future economic benefits associated with these intangible was downloaded, since its
expenses will flow to the Company, and the costs with disassembly, market value is equivalent to zero in
removal and restoration of assets. Depreciation is calculated using scenario. orderly settlement of assets,
the straight-line method, in accordance with the expected economic according to the balance sheet-touseful life of the assets, which the Company reviews annually.
Properties for Investments

market methodology.

Acquired intangible assets with finite useful lives are recorded at The market value of the investment
cost, less amortization and accumulated impairment losses. properties was evaluated based on
Amortization is recognized on a straight-line basis based on the the

methodology

of

cash

estimated useful life of the assets. The estimated useful life and flowdevalued, as it is the most
amortization method are reviewed at the end of each year and the appropriate
effect of any changes in estimates is accounted for prospectively. theassets

methodology
analyzed,

carried

for
out

Intangible assets with an indefinite useful life acquired are recorded individually for each of the Company's
at cost, less accumulated impairment losses.

enterprises.
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Accounts/Group

of Main Accounting Practices

Evaluation Method

Accounts
Suppliers

Investment

properties

are

initially

measured

at cost,

less Considered the book value for not

depreciation calculated using the straight-line method and having

been

identified

signs

of

including transaction costs. The carrying amount includes borrowing adjustment to market value
costs, replacement cost of part of an investment property existing at
the time the cost is incurred if the recognition criteria are met;
excluding the cost of daily servicing of the investment property. After
initial recognition, investment properties are held at cost value, but
having disclosed the respective fair value, which reflects market
conditions at the balance sheet date.
Loans and Financing

These include balances with related parties, service providers and Considered the book value for not
supplies for the company's operations. Balances payable to having

been

identified

signs

of

suppliers are already recorded at their most probable realization adjustment to market value
value.
Salaries,

Charges

and Loans and financing are already accounted for at fair value, at the Considered the book value for not

Benefits

2nd Level of the Fair Value Hierarchy, as defined in CPC 46 – Fair having

been

identified

signs

of

Value. The nature of the company's main loans and financing are adjustment to market value
swap transactions, debentures and debts linked to the CDI or TR.:
Provision for Contingencies

A study was carried out to adjust part
of the possible contingencies, and the
market value was calculated at 50%
of

the

total

value

of

these

contingencies.
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Accounts/Group

of Main Accounting Practices

Evaluation Method

Accounts
In

the

case

provisions,

of

Iguatemi's

according

to

civil
an

explanatory note, the company has
insurance for such losses. Thus, we
understand that its market value is
equivalent to zero.
Other Obligations

Refer to amounts originating from payroll, social charges and Considered the book value for not
benefits payable.

having

been

identified

signs

of

adjustment to market value
DEFERRED IR

These are provisions considered as a probable loss.

Considering the rate of 34% on the
capital

gains

calculated

for

the

company's assets and liabilities.
Equity

Other miscellaneous obligations.

The value of the adjustments was
considered in a specific account of
"Fair Value Adjustments".
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Evaluation Methodologies

For the market evaluation of equity and investment properties, the

In the evaluation of an asset or liability, the evaluator should

evaluators judged the income approach by the use of the cash flow

choose, among the three approaches that can be used, the one

methodology, as the most applicable for this case.

that best reflects its market value, taking into account the data

List of Investments and Properties Evaluated

available for evaluation, the possible approaches being the
following:

As can be seen in the financial statements of the companies,
jereissati's equity investments are distributed, as of the date of this

Market approach: The market approach uses prices and other

valuation, as follows::

relevant information generated by market transactions

JE RE ISSATI P ARTICIP AÇÕE S
Balance Sheet
BALANCE AS OF
(In BRL '000)
06/30/2021
IN VE STME N TS
1, 754, 349
Shareholding
1,754,349
- Iguatemi 50,73%
1,752,068
- EDSP 66 96,54%
1,253
- Alium 50%
50
- Others
978

involving assets, liabilities or group of assets and liabilities –
such as a business – identical or comparable (i.e. similar);
Income approach: The income approach converts future values
(eg cash flows or income and expenses) into a single current
value (ie discounted). When the income approach is used, the
fair value measurement reflects current market expectations
regarding those future values; and
Cost approach: The cost approach reflects the amount that
would be required to replace the asset or well at the time of
valuation

(typically

referred

replacement/replacement cost).

to

as

the

current

In this report, considering the materiality of investments in
EDSP66, Alium and Others, no market valuation of these items
was performed, considering their book value as the best value
estimate.
For the investment in Iguatemi, the market value calculated as
described below was considered.
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Iguatemi, as shown in the following table, has investments in

Investment Properties Valuation: Discounted Cash Flow

Shopping Centers and close-up properties, such as parking lots

In the use of this methodology the evaluators consider that the

and office towers, which are registered under the heading of

value of a company or asset in general, is a function of the cash

Investment Properties:

flows that will be generated by it and the moment in which they

Shopping

City (State)

Shareholding
Total GLA (Sqm)
Iguatemi
58.58%
49,260
64.00%
34,358

Iguatemi São Paulo
JK Iguatemi

São Paulo (SP)
São Paulo (SP)

Market Place
Pátio Higienópolis
Iguatemi Alphaville

São Paulo (SP)
São Paulo (SP)
Barueri (SP)

100.00%
11.54%
78.00%

26,882
33,367
31,147

Iguatemi Campinas
Galleria
Iguatemi Esplanada (1)
Iguatemi Esplanada - AP (2)

Campinas (SP)
Campinas (SP)
Sorocaba (SP)
Sorocaba (SP)

70.00%
100.00%
60.93%
100.00%

72,725
33,142
64,809
3,678

Iguatemi São Carlos
Iguatemi Ribeirão Preto
Iguatemi Rio Preto

São Carlos (SP)
Robeirão Preto (SP)
São José do Rio Preto
(SP)
Porto Alegre (RS)

50.00%
88.00%
88.00%

22,334
43,288
43,550

42.58%
57.55%
64.00%
41.00%

64,253
44,683
34,446
20,056

54.00%
77.00%
100.00%
100.00%

19,838
29,822
15,274
13,319

42.58%

10,278
710,510

Iguatemi Porto Alegre
Praia de Belas
Iguatemi Brasília
I Fashion Outlet Novo
Hamburgo
I Fashion Outlet Santa
Catarina
Power Center Iguatemi
Campinas
(3) Place Torre I
Torre Market
Torre Market Place Torre II
Torre Iguatemi Porto Alegre
Total

Porto Alegre (RS)
Brasília (DF)
Novo Hamburgo (RS)
Tijucas (SC)
Campinas (SP)
São Paulo (SP)
São Paulo (SP)
Porto Alegre (RS)

will be available.
The projected cash flow is brought to present value at a rate that
considers the risks inherent to the valued business, as well as its
capital structure.
Discount Rate
As described earlier in the Discounted Cash Flow methodology,
the value of any asset or cash generating unit is a function of its
expected cash generation and the applicable discount rate.
In this report, we used the WACC ("Weighted Average Cost of
Capital") model to set the discount rate. This model, widely used
internationally, considers the weighting of the Company's Cost of
Equity (Ke) and the Cost of Indebtedness (Kd), weighted by the
company's capital structure.
For more references on the WACC model,check among others, the
work: Duff & Phelps. 2018 Valuation Handbook – Guide to Cost
of Capital.
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Mid-Year Convention

PERPETUITY
ENTERPRISE

The discount rate obtained as described above is an annual rate,

- Iguatemi São Paulo
- Iguatemi JK
- Higienópolis Courtyard
- Market Place Shopping
- Iguatemi Alphaville
- Iguatemi Campinas
- Iguatemi Brasilia
- Power Center
- Galleria
- Shopping Center Esplanade
- Iguatemi Esplanade
- Iguatemi São Carlos
- Iguatemi Rio Preto
- Iguatemi Ribeirão Preto
- Iguatemi Porto Alegre
- Belas Beach Shopping Center
- Novo Hamburgo Outlet
- Market Place Tower
- Porto Alegre Tower
- Outlet Santa Catarina

however, the flows of the cash generating unit subject to valuation
occur over each of the projected periods.
Thus, the cash generated at the beginning of each year should be
brought to present value by a different factor in relation to the cash
generated at the end of each year. As a simplifying premise, the
convention of discounting flows was adopted, assuming that all of
them are generated linearly throughout each of the projected
periods.
Perpetuity
The calculation of the residual value of the enterprises was

Rate
3.5%
3.3%
4.3%
3.6%
4.2%
4.1%
3.3%
5.3%
5.3%
3.9%
4.6%
4.8%
5.3%
5.3%
3.3%
3.3%
4.5%
3.9%
4.1%
5.3%

calculated considering a growth rate in the perpetuity for each

The above rates were calculated based on the project's growth in

property, as shown in the following table:

the last projected period, limited lower by inflation expectations
and higher by Inflation + 2% p.a., as expected by the company's
management.
The rationale for the projected growth in perpetuity above inflation
is the long-term growth potential for malls in developing regions.
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Evaluation of Iguatemi’s Equity to Market Value
As highlighted above, Iguatemi's main asset valued at market is its investments in Shopping Centers, through SPE's, under the heading of
investments, or direct investments, through Investment Properties. Below, we describe the main assumptions considered in the projection of
the cash flows of the assessed assets. The Discount Rate is described in Annex 1 of this report.
NET OPERATING REVENUE
Shopping Centers' revenue comes from renting stores and commercial rooms, as well as from parking and others.
The projection of these revenues was based on the management's multi-year budget, which considers the Minimum Monthly Rent (AMM) of
each lease contract, the variable rent portion (Overage) and the estimate of temporary leases.
Overage considers sales growth linked to GDP, plus a spread of 1% for assets that are still in a state of maturity. Values are readjusted
according to the IGP-M projection.
Parking revenue considers the resumption of vehicle volume in 2019 from the year 2023, and, based on a historical survey, it was considered
a negative factor due to the trend in the use of applications for urban mobility. This factor varies by asset. Assets in capitals tend to be more
impacted than assets in the interior.
OPERATING COSTS AND EXPENSES
The operating costs and expenses of Iguatemi's investment properties are composed as follows:
Parking Expenses : This expenditure is mostly composed of fixed costs that vary according to inflation. As of the 2021 budget, this
amount was adjusted annually by the IPCA, according to the expectations of the company's management.
Unlocated area: Projections are based on the vacant area closing plan of the sales team. The plan is based on business goals and
the projected values are as expected by the company's management;
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Unrecoverable Condominium: A strong correlation was assumed between vacant area and unrecoverable condominium. It is
considered a historical factor for each p.p. of vacant area and projects according to the administration's expectation for
opening/closing vacant area over time. The reference value is corrected to inflation Index IPCA.
Administration Fee: Historical percentage of each mall on Net Revenue (following the contractual terms of each mall informed by
the administration).
Brokerage: Percentage on Rental, Overage and Gloves Revenues.
Other costs: Considers the company's budget for 2021, adjusted by the IPCA over the years.
CAPEX
Capex consists of maintenance and Allowance. Capex was calculated as 4% of Net Revenue, according to the administration's budget.
Allowance is designed based on history, readjusted by the IPCA.
WORKING CAPITAL
The working capital adjustment was carried out considering the company's history and the expectations of Iguatemi's management. Thus,
andste adjustment is calculated at 3% of Operating Profit (NOI).
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Value of Equity to Iguatemi Market
The following table s presents the value of Iguatemi’s Equity to Market Value, with the adjustments mentioned above, as of 06/30/2021.
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A.
Balance Sheet (In BRL '000)
CURRENT ASSETS

CONSOLIDATED ADJUSTMENTS
MARKET VALUE
TO MARKET
06/30/2021
1,594,010
1,594,010

Cash and cash equivalents
Customers
Inventory
Taxes recoverable
Prepaid expenses
Other credits

1,294,879
216,958
22,272
22,055
12,129
25,717

-

1,294,879
216,958
22,272
22,055
12,129
25,717

NON-CURRENT ASSETS
LONG TERM ASSETS
Long term applications
Customers

5,437,193
806,865
566,871
180,829

4,884,795
-

10,321,988
806,865
566,871
180,829

Related parties

46,363

-

46,363

Other credits

12,802

-

12,802

INVESTMENTS

4,484,220

4,972,964

9,457,184

Part. corporate

144,466

(144,466)

-

3,495

(3,495)

-

21,213

-

21,213

4,315,046

5,120,925

9,435,971

36,832

-

36,832

Goodwill
Other investments
investment properties
FIXED ASSETS

109,276

(88,169)

21,107

7,031,203

4,884,795

11,915,998

CURRENT LIABILITIES

555,959

-

555,959

Loans and financing

464,080

-

464,080

Providers

14,883

-

14,883

Taxes and contributions payable

18,718

-

18,718

social obligations

24,577

-

24,577

Other accounts payable

33,701

-

33,701

3,009,121

1,677,171

4,686,292

INTANGIBLE
TOTAL ASSETS

NON-CURRENT LIABILITIES
Related parts
Loans and financing
Taxes and contributions payable
other liabilities
Provisions

1,575

-

1,575

2,702,552

-

2,702,552

30,329

-

30,329

7,269

-

7,269

25,442

24,759

50,201
1,894,366

241,954

1,652,412

NET WORTH

3,466,123

3,207,624

6,673,747

TOTAL LIABILITIES

7,031,203

4,884,795

11,915,998

Deferred Income Tax
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Evaluation of Jereissati’s Equity to Market Value
The valuation of Jereissati’s Equity to Market Value was carried out

JE RE ISSATI P ARTICIP AÇÕE S S. A

considering the market adjustment of the main accounting items
of the company.

Balance Sheet (In BRL '000)
CURRE N T ASSE TS
Cash and cash equivalents
Taxes recoverable

As described above, the investment item was the main account

Other assets

that showed signs of adjustments to the market.

LON G TE RM ASSE TS

In addition to this, an adjustment was made in the balance of
provisions, to reflect the expected loss value of contingencies with
possible loss.

N ON -CURRE N T ASSE TS
Long Term financial investments
Deferred taxes
Other amounts receivable
IN VE STME N TS
Shareholdings

already represent their market value.
Thus, considering the adjustments in the investment item, as
described in the previous chapter, we show below the jereissati
balance sheet adjusted to market values:

ADJUSTMENTS TO
MARKET
-

MARKET
VALUE
41, 871

29,340

-

29,340

127

-

127

12,404
1, 945, 208

-

12,404

1, 633, 549

3, 578, 757

26

190, 880

172,220

-

172,220

3,751

-

3,751

14,883

-

14,883

1, 633, 524

3, 387, 873

190, 854

1, 754, 349
1,754,349

1,633,524

3,387,873

- Iguatemi 50.73%

1,752,068

1,633,524

3,385,592

- EDSP 66 96.54%

1,253

-

1,253

50

-

50

978

-

978

IMMOBILIZE D

3

-

3

IN TAN G IBLE

2

-

2

1, 987, 079

1, 633, 549

3, 620, 628

29, 757

- Alium 50%

The other accounts were maintained at their book value, as they

BALANCE AS OF
06/30/2021
41, 871

- Others

TOTAL ASSE TS
CURRE N T LIABILITIE S
Social and labor obligations
Providers
Taxes and contributions to be collected
Loans and financing
Other obligations
N ON -CURRE N T LIABILITIE S
Loans and financing

-

29, 757

3302

-

3,302

107

-

107

97

-

97

19,326

-

19,326

6,925
141, 044

-

6,925

75

141, 119

102,347

-

102,347

Other obligations

27,700

-

27,700

Provisions

10,997

75

11,072

N E T WORTH

1, 816, 278

1, 633, 474

3, 449, 752

TOTAL LIABILITIE S

1, 987, 079

1, 633, 549

3, 620, 628
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Exchange Ratio
Based on the information presented in the previous chapters, it is possible to calculate the exchange ratio of Iguatemi shares for Jereissati
shares, both valued at the value of Shareholders' Equity to Market Value, as per the same criteria, according to the table below:

IGUATEMI

Book Value
Consolidated

Total Assets
Current assets
Non-Current Assets
Total Liabilities
Current Liabilities
Non-Current Liabilities
PL Iguatemi
# Iguatemi Shares¹
Value per Share (BRL)
EXCHANGE RATIO²

7. 031. 203
1.594.010
5.437.193
3. 565. 080
555.959
3.009.121
3. 466. 123

Market Value
11. 915. 998

JEREISSATI
Total Assets

Current assets
10.321.988 Non-Current Assets
5. 242. 251 Total Liabilities
555.959 Current Liabilities
4.686.292 Non-Current Liabilities
6. 673. 747 PL Iguatemi
1.594.010

176.133.777
37,89

# Jereissati Shares¹
Value per Share (BRL)

Book Value
Holding

Market
Value

1. 987. 079

3. 620. 628

41.871

41.871

1.945.208

3.578.757

170. 801

170. 876

29.757

29.757

141.044

141.119

1. 816. 278

3. 449. 752

87.889.174
39,25

0,9653

¹ Net of treasury shares
² Jereissati shares for each Iguatemi share
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Conclusion
Based on the analyses performed and procedures described above, we conclude that the exchange rate between Iguatemi's shares for
Jereissati shares, both valued at the value of Shareholders' Equity on The Market, on June 30, 2021,is:

0.9653 Jereissati shares for each iguatemi share

We emphasize that the interpretations about the conclusion of this report should be made from full reading, including attachments, and
Meden Consultoria is not responsible for considerations taken from its partial reading.

This evaluation report concludes, which is delivered in physical and digital forms with certification of technical officers, composed of 31
(thirty-one) pages and 03 (three) attachments.
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Attachments
1. DISCOUNT RATE
2. CASH FLOWS - INVESTMENT PROPERTIES
3. GLOSSARY
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ATTACHMENT I

Attachment 1 – Discount Rate

DISCOUNT RATE
CAPITAL STRUCTURE

SCISP SCIJK SPH

MPSC SCIALPHA SCIC

SCIBRA PWC

SCGA SCESP SCIESP SCISC SCIRIOP SCIRP SCIPA PBSC IFONH

MPSC SCIPA
IFOSC
TORRE TORRE

EQUITY

52.0% 52.0% 52.0% 52.0%

52.0% 52.0%

52.0% 52.0% 52.0% 52.0%

52.0% 52.0%

52.0% 52.0% 52.0% 52.0% 52.0% 52.0% 52.0% 52.0%

THIRD PARTY CAPITAL

48.0% 48.0%
0.0% 48.0%
0.0% 48.0%
0.0%
2.0% 2.0% 2.0% 2.0%

48.0%
0.0% 48.0%
0.0%
2.0% 2.0%

48.0%
0.0% 48.0%
0.0% 48.0%
0.0% 48.0%
0.0%
2.0% 2.0% 2.0%
2.0%

48.0%
0.0% 48.0%
0.0%
2.0% 2.0%

48.0%
0.0% 48.0%
0.0% 48.0%
0.0% 48.0%
0.0% 48.0%
0.0% 48.0%
0.0% 48.0%
0.0% 48.0%
0.0%
2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%
2.0%
2.0% 2.0%

AMERICAN INFLATION PROJECTED
RISK FREE RATE (Rf)
BETA

2.1%
0.58

2.1%
0.58

2.1%
0.58

2.1%
0.58

2.1%
0.58

COST OF EQUITY (Pre-Tax)
2.1%
2.1% 2.1% 2.1%
2.1%
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58

2.1%
0.58

2.1%
0.58

2.1%
0.58

2.1%
0.58

2.1%
0.58

2.1%
0.58

2.1%
0.58

2.1%
0.58

2.1%
0.58

2.1%
0.58

MARKET AWARD (Rm - Rf)
SIZE AWARD (Rs)
COUNTRY RISK

6.0%
3.5%
2.8%

6.0%
3.5%
2.8%

6.0%
3.5%
2.8%

6.0%
3.5%
2.8%

6.0%
3.5%
2.8%

6.0%
3.5%
2.8%

6.0%
3.5%
2.8%

6.0%
3.5%
2.8%

6.0%
3.5%
2.8%

6.0%
3.5%
2.8%

6.0%
3.5%
2.8%

6.0%
3.5%
2.8%

6.0%
3.5%
2.8%

6.0%
3.5%
2.8%

6.0%
3.5%
2.8%

6.0%
3.5%
2.8%

6.0%
3.5%
2.8%

6.0%
3.5%
2.8%

6.0%
3.5%
2.8%

6.0%
3.5%
2.8%

Re Nominal in US$ (=)

11.8% 11.8% 11.8% 11.8%

11.8% 11.8%

11.8% 11.8% 11.8% 11.8%

11.8% 11.8%

11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8%

Re Nominal in R$ (=)

13.2% 13.2% 13.2% 13.2%

13.2% 13.2%

13.2% 13.2% 13.2% 13.2%

13.2% 13.2%

13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2%

COST OF THIRD PARTY CAPITAL (Pre-Tax)
Nominal Rd in R$ (=)

6.4%

6.4%

6.4%

6.4%

6.4%

6.4%

6.4%

6.4%

6.4%

6.4%

6.4%

6.4%

6.4%

6.4%

6.4%

6.4%

6.4%

6.4%

6.4%

6.4%

WEIGHTED COST OF CAPITAL (Pre-Tax)
EQUITY

13.2% 13.2% 13.2% 13.2%

13.2% 13.2%

13.2% 13.2% 13.2% 13.2%

13.2% 13.2%

13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2%

THIRD PARTY CAPITAL

6.4%

6.4%

6.4%

6.4%

6.4%

6.4%

6.4%

6.4%

6.4%

6.4%

6.4%

6.4%

6.4%

6.4%

6.4%

6.4%

6.4%

6.4%

6.4%

WACC ( = )

9.9%

9.9%

9.9%

9.9%

9.9%

9.9%

9.9%

9.9%

9.9%

9.9%

9.9%

9.9%

9.9%

9.9%

9.9%

9.9%

9.9%

9.9%

9.9%

9.9%

SPECIFIC RISK

0.0%

0.5%

0.5%

0.8%

0.8%

0.5%

0.5%

2.3%

1.8%

1.3%

1.3%

1.3%

1.8%

1.8%

0.5%

0.8%

1.8%

0.8%

1.8%

1.8%

ADJUSTED WACC ( = )

9.9% 10.4% 10.4% 10.7%

10.7% 10.4%

𝑅𝑒 = 𝑅𝑓 + (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) × 𝛽𝑟 + 𝑅𝑠 + 𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑃𝑎í𝑠
Where:
Re = Return on Equity
Rf = Risk Free Rate
Rm= Expected Market Return
Βr = Leveraged Beta
Rs = Size Premium
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑅𝑒 × 𝐸 + 𝑅𝑑 × 𝐷
Where:
WACC = Weighted Average Cost of Capital
E = Equity Interest
D = Third Party Capital Participation

10.4% 12.2% 11.7% 11.2%

11.2% 11.2%

6.4%

11.7% 11.7% 10.4% 10.7% 11.7% 10.7% 11.7% 11.7%

i. US and Brazilian inflation estimate.
ii. It represents the return required by an investor when investing its
resources in a credit risk-free bond, here considered as the rate of
US government bonds (20-year T-Bonds).
iii. It is a measure of the risk of the company's sector, evaluated in
relation to the market average. For calculation purposes, the study
of the database of the researcher and professor at New York
University, Aswath Damodaran for the Real Estate Services and
Enterprises sector was considered.
1
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Attachment 1 – Discount Rate
iv. Excess return, in relation to the risk-free rate, that an investor
would require to be exposed to the stock market. Data from the
historical series present in the book were used: Duff & Phelps.
Valuation Handbook – Guide to Cost of Capital.
v. Additional return verified for investments in smaller companies
compared to their larger peers, thus, it is assumed that an investor
would demand this type of compensation for the risk incurred. For
measurement, the source: Duff & Phelps was used. Valuation
Handbook – Guide to Cost of Capital.
saw. Additional return that an investor would require to invest its
funds in Brazilian government bonds, which are not considered
risk-free. Our analysis used the Emerging Markets Bond Index Plus
(EMBI+)
vii. Iguatemi's weighted funding cost, based on the company's
funding amounts.
viii. Specific Risk attributed to projects based on the experience of
the company's management, considering the degree of maturity of
each project, which ranges from 1 (mature) to 6 (initial), as shown
in the table below:

SPECIFIC RISK
Group
Adjustment
Group 1
Group 2
Group 3
Group 4
Group 5
Group 6

0.0%
0.5%
0.8%
1.3%
1.8%
2.3%
1
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ANNEX III
JEREISSATI'S BYLAWS

IGUATEMI S.A.
Brazilian Taxpayers’ Register (CNPJ) 60.543.816/0001-93
Publicly-Held Company
BYLAWS

CHAPTER I – CORPORATE NAME, HEADQUARTERS, PURPOSE, AND DURATION
ARTICLE 1: IGUATEMI S.A. (“Company”) is a Brazilian corporation (sociedade anônima)
governed by these Bylaws and by the applicable legislation.
Sole Paragraph: With the Company’s admission to the segment referred to as Level 1 of Corporate Governance of B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“Level 1” and “B3”, respectively), the
Company, its shareholders, including controlling shareholders, directors and members of the
Fiscal Council, when established, are subject to the provisions of the Corporate Governance
Level 1 Listing Regulations of B3 (“Level 1 Regulations”).
ARTICLE 2: The Company’s headquarters is in the City of São Paulo, State of São Paulo,
and may, upon resolution from the Board of Directors, create, transfer and extinguish branches,
representation offices and warehouses, and any other establishments in any part of the national
territory or abroad.
ARTICLE 3: The Company's corporate purpose is: (i) the commercial exploration and planning of shopping centers; (ii) the provision of services of administration of regional shopping
centers and mixed-use real estate complexes; (iii) the purchase and sale of real properties; (iv)
the exploration of short-term parking lots; (v) the intermediation of leases of promotional
spaces; (vi) the conduction, individually or in partnerships, of real estate developments, the
incorporation, construction and parceling of real properties, as well as the administration of its
own properties; (vii) the provision of advisory services for the prospection, conception, formation and implementation of real estate developments; (viii) the provision of online services
of intermediation of sales of products to end customers; (ix) the provision of digital services
for the operationalization of e-commerce; (x) the creation of studies, projects and planning of
promotions and merchandising; (xi) the conduction other activities similar or related to its corporate purpose; and (xii) interest in other companies, as quotaholder, shareholder or associate,
in any way permitted by law.
ARTICLE 4: The Company has an undetermined term of duration.

CHAPTER II - CAPITAL STOCK AND SHARES
ARTICLE 5: The Company’s capital, fully subscribed and paid-in, is of BRL
1,702,518,859.31, divided into 77,829,571 common shares and 35,682,251 preferred shares,
all registered and without par value.
Sole Paragraph: The shares issued by the Company are book-entry shares, kept in a deposit
account in the name of their holders, with a financial institution properly authorized by the
Securities Commission (Comissão de Valores Mobiliários - “CVM”) to provide such service,
and the shareholders may be charged for the cost referred to in Article 35, paragraph 3, of Law
No. 6,404/76, observing the caps set by CVM.
ARTICLE 6: Each common share shall correspond to one vote at the General Meetings.
ARTICLE 7: The preferred shares issued by the Company do not give their holders the right
to vote, except with regard to the matters specified in paragraph one below, being ensured the
following preferences and advantages:
(a)

the right to receive dividends and any other capital distributions by the Company at a
sum equal to three (3) times the amount paid to each common share;

(b)

the right to be included in a public offer to acquire shares by sale of control, and in such
case each preferred share being entitled to a price per share equal to three (3) times the
price paid for each common share;

(c)

priority in the capital reimbursement for common shares, in case the Company is liquidated, at the amount per preferred share corresponding to three (3) times the amount
per common share;

(d)

the right to receive, in case the Company is liquidated, after the priority capital reimbursement and the capital reimbursement of common shares, three (3) times the amount
attributed to each common share upon the division of the remaining assets applicable
to the shareholders.

Paragraph One: Preferred shares shall have voting rights in the matters specified below:
(i)

corporate transactions proposed by the management bodies, involving the conversion,
acquisition, acquisition of shares, merger, split-up or spin-off of the Company;

(ii)

approval of proposals to execute agreements between the Company and the controlling
shareholder, either directly or through third parties, as well as other companies in which
the controlling shareholder holds an interest, whenever, due to legal provisions or the
bylaws, they are incumbent upon the General Meeting;

(iii)

appraisal of assets to be contributed in capital increases;

(iv)

choice of institution or specialized company to write an appraisal report of the Company’s shares, in the cases set forth in these Bylaws, in the Level 1 Regulations or upon
an order from the Securities Commission;

(v)

amendment to or revocation of Articles 7, 8, 19, Sole Paragraph of Article 22, Paragraphs One to Five of Article 25, Articles 29 and 30 and Chapters VIII, IX, XII, XIII
and XIV of these Bylaws (or any subsequent compensations or relocations of said provisions, if any), except if the amendment or revocation is due to an adaptation of said
provisions to new rules that may be established in the Novo Mercado Rules, although
the Company is listed on Level 1.

Paragraph Two: The approval of the matters listed in paragraph one above by the General
Meeting shall depend on prior approval or ratification from the holders of preferred shares,
gathered at special meeting, on the terms of Article 20 of these Bylaws.
Paragraph Three: The rights granted in articles (i) 105, (ii) 123, sole paragraph, items “c” and
“d”; (iii) 126, paragraph 3; (iv) 141, paragraph 4, II, and paragraph 5; (v) 157, paragraph 1; (vi)
159, paragraph 4; (vii) 161, paragraph 2; (viii) 163, paragraph 6; (ix) 206, II, “b”; and (x) 246,
paragraph 1, "a", all of Law 6,404/76, may be exercised by shareholders who are holders of a
number of shares representing a percentage of participation in the dividends ("PnD-Shareholder)" equal to the percentage of capital stock or shares, as the case may be, established in
such articles of Law 6,404/76. The PnD-Shareholder will be determined by applying the following formula:
PnD-Shareholder =

100 x (XON + 3xYPN) %
(TON + 3xTPN)

Where:
PnD-Shareholder = participation in dividends of a certain set of common and preferred
shares, expressed in percentage terms;
XON = number of common shares issued by the Company held by shareholders who
intend to meet the applicable quorums;
YPN = number of preferred shares issued by the Company held by shareholders who
intend to make up the applicable quorums;
TON = total number of common shares issued by the Company, excluding common
shares held in treasury; and
TPN = total number of preferred shares issued by the Company, excluding preferred
shares held in treasury.

ARTICLE 8: The Company may not issue founder’s shares.
ARTICLE 9: The Company’s capital stock may be increased, regardless of an amendment to
the Bylaws, upon a resolution from the Board of Directors, up to the limit of one hundred and
fifty million (150,000,000) shares. The shares issued may be common or preferred, observing,
in any case, the limit set forth in Article 15, paragraph 2, of Law No. 6,404/76.
Sole Paragraph: Within the authorized capital limit, the Board of Directors may:
(i)

approve the issue of shares, subscription bonuses or debentures convertible into shares,
upon public or private subscription, setting the issue price, payment conditions and
other conditions of the issue;

(ii)

pursuant to a plan approved by the General Meeting, grant stock options to managers,
employees of the Company or company under its control and/or to individuals who
provide services to them, without the shareholders having preemptive rights to subscribe such shares.

ARTICLE 10: Upon resolution from the General Meeting or the Board of Directors, as the
case may be, the Company’s capital may be increased upon capitalization of profits or reserves,
with or without share bonus.
ARTICLE 11: Upon a resolution from the General Meeting or the Board of Directors, as the
case may be, the deadline for the exercise of the preemptive right for the issue of shares, subscription bonuses or debentures convertible into shares may be reduced or excluded, in the
events set forth in Article 172 of Law No. 6,404/76.
ARTICLE 12: In the cases where the law gives the right of exit to a shareholder that dissents
from a resolution at the General Meeting, the reimbursement amount shall be based on the net
equity value contained in the latest balance sheet approved by the General Meeting, observing
the provisions of Article 45 of Law No. 6,404/76.
ARTICLE 13: The shareholder that does not make the payment corresponding to the shares
subscribed under the conditions set forth in the respective subscription warrant or capital call
shall be lawfully considered to be in default, pursuant to Article 106, paragraph 2, of Law No.
6,404/76, being subject to (i) a fine of ten percent (10%) of the amount of the payment in delay,
without prejudice to adjustment for inflation according to the positive variation of the General
Market Price Index (Índice Geral de Preços ao Mercado – IGP-M), published by the Getulio
Vargas Foundation – FGV, or an index that may replace it, if it is discontinued, at the lowest
frequency permitted; (ii) the provisions of Article 107 of Law No. 6,404/76; and (iii) to the
payment of default interests of twelve percent (12%) per year, pro rata temporis.
CHAPTER III – GENERAL MEETING

ARTICLE 14: The General Meeting shall occur, ordinarily, within the first four (4) months
after the end of the fiscal year to resolve upon the matters set forth in Article 132 of Law
6,404/76, and extraordinarily, whenever required by the corporate interests and in the cases set
forth in law and in these Bylaws.
Paragraph One: The General Meeting shall be called by the Chairman of the Board of Directors or by four (4) members of the Board of Directors acting jointly, or in the manner set forth
in the sole paragraph of Article 123 of Law No. 6,404/76, also observing the provisions in
CVM regulations on information, public requests for power of attorney, participation and distance voting at General Meetings.
Paragraph Two: The General Meeting shall be convened by the Chairman of the Board of
Directors or, in his absence, by a person appointed by the Chairman of the Board of Directors,
being presided over by the Chairman of the Board of Directors or by a person appointed by
him. The Chairman of the General Meeting shall choose one of the persons in attendance to act
as secretary.
Paragraph Three: The Annual General Meeting and the Extraordinary General Meeting may
be cumulatively called and held at the same place or virtually, on the same date and time, and
recorded in the same minutes, pursuant to the regulations in force, with distance attendance and
voting being permitted.
ARTICLE 15: Before the General Meeting is convened, the duly identified shareholders shall
sign the Shareholder Attendance Register, which shall contain their names and the number of
shares they hold.
Sole Paragraph: The list of shareholders present shall be closed by the Chairman of the Presiding Board, at the moment when the General Meeting is convened.
ARTICLE 16: Only the shareholders that prove their status, on the terms of Article 126 of
Law No. 6,404/76, may attend and vote at the General Meetings.
Sole Paragraph: The shareholders may be represented at the General Meetings by an attorneyin-fact, whose mandate has been granted less than one (1) year, which is also a shareholder of
the Company, its director or a lawyer. The shareholders’ representation by financial institutions
or by their respective legal representatives shall also be valid.
ARTICLE 17: The resolutions of the General Meeting, subject to the exceptions set forth by
law and in these Bylaws, shall be made by the majority of votes present and represented, with
blank votes or abstentions not being computed.
ARTICLE 18: Minutes of the works and resolutions of the General Meeting shall be recorded

in a book for such specific purpose, signed by all members of the presiding board and attending
shareholders representing at least the necessary majority for the resolutions made.
Paragraph One: The minutes may be drawn up in the form of a summary of the facts, including any dissenting opinion and protests.
Paragraph Two: Unless otherwise resolved by the General Meeting, the minutes shall be published omitting the shareholders’ signatures.
ARTICLE 19: Without prejudice to the duties attributed by law to the General Meeting, it is
responsible for resolving upon:
(i)

the Company’s exit from Level 1, when the initiative is taken by the Company;

(ii)

the choice of the institution or specialized company to draft an appraisal report of the
Company’s shares, in the cases set forth in these Bylaws or upon an order from the
Securities Commission;

(iii)

the waiver of a public offer in case of voluntary exit from Level 1, pursuant to the rules
contained in Article 49 of these Bylaws;

(iv)

the approval of proposals for the execution of agreements between the Company and
the controlling shareholder, either directly or through third parties, as well as other
companies in which the controlling shareholder holds an interest, in cases where, pursuant to the legal provisions applicable to publicly-held companies, the duty lies solely
with the General Meeting; and

(v)

the resolution of cases not set forth in these Bylaws, observing the provisions of Law
No. 6,404/76.

Sole Paragraph: For purposes of the provisions in sub-item (iii) above:
(a)

the General Meeting shall be convened, at first call, with the presence of shareholders
representing at least two-thirds (2/3) of the outstanding shares, understood as all shares
issued by the Company, subject to the shares held by the controlling shareholder, by
persons connected thereto, by Company’s directors and the shares held in treasury;

(b)

if case the quorum set forth in item (a) is not reached, the General Meeting may be
convened at second call, with the presence of any number of shareholders that own
outstanding shares;

(c)

the resolution regarding the waiver of a public offer to acquire shares must be made by
the majority of the votes of shareholders that own outstanding shares, present at the

General Meeting.
CHAPTER IV - SPECIAL MEETING
ARTICLE 20: The approval of the matters specified in paragraph one of Article 7 of these
Bylaws at a General Meeting shall depend on prior approval or ratification by the holders of
preferred shares gathered at a special meeting (“Special Meeting”).
Paragraph One: The provisions of Chapter III above with regard to the call, chairman, appointment of secretary and form of holding, as well as the rules of representation in relation to
the General Meetings, also apply to the Special Meetings.
Paragraph Two: The Special Meeting shall be convened, at first call, with the presence of
shareholders representing at least twenty-five percent (25%) of the preferred shares and, at
second call, with shareholders representing any number of preferred shares. The resolutions
shall be made by the majority of the votes of the voting shareholders, if a different voting
quorum is not required by Law No. 6,404/76. The minutes of the Special Meeting shall record
the number of votes cast by the shareholders that have the right to vote for and against each
resolution, and state the total interest of the shareholders that voted for and against each resolution.
CHAPTER V - MANAGEMENT
I - General Rules
ARTICLE 21: The Company’s management shall be carried out by a Board of Directors and
a Board of Executive Offices, pursuant to law and these Bylaws.
ARTICLE 22: The members of the Board of Directors and the Board of Executive Offices
shall be vested in their respective positions upon signing an instrument of investiture in the
proper book, within the thirty (30) days that follow their election, at which time they must
declare the number of shares, subscription bonuses, stock options, debentures convertible into
shares and other securities issued by the Company and controlled companies or companies in
the same group, held thereby and inform the changes to their positions, and shall be dismissed
from posting a bond to secure their management.
Paragraph One: The investiture of the management, whether sitting members or alternates
thereof, shall be conditioned upon the execution of instruments of investiture of the management, which shall state their subjection to the commitment clause referred to in Article 51 of
these Bylaws.
Paragraph Two: The positions of Chairman of the Board of Directors and CEO or main executive of the Company cannot be held simultaneously by the same person.

ARTICLE 23: It shall be incumbent upon the General Meeting to establish the global compensation of the Administrators and, as the case may be, of the members of the Fiscal Council,
and the Board of Directors is responsible for distributing among the members of the Board of
Directors and the Board of Executive Offices the compensation established by the General
Meeting.
Sole Paragraph: The members of the Board of Directors and the Officers may have a share in
the profits, pursuant to law. The Board of Directors shall also be responsible for distributing,
when applicable, the shares in the profit established by the General Meeting.
ARTICLE 24: The members of the Board of Directors and the Board of Executive Offices
are obligated, without prejudice to the duties and responsibilities attributed to them by law, to
keep all of the Company’s businesses confidential, and must treat as privileged every information to which they have access and which pertain to the Company, its businesses, employees,
directors, shareholders or contractors and service providers, undertaking to use such information to the exclusive and best interests of the Company and to adhere to the Information
Disclosure and Use Guidebook and to the Policy of Disclosure and Trading of Securities Issued
by the Company, upon execution of the respective instrument.
II - Board of Directors
ARTICLE 25: The Board of Directors, elected by the General Meeting, shall be formed by at
least five (5) and at the most nine (9) sitting members, individuals, residing in Brazil or not,
appointed by the General Meeting and removable thereby at any time, with a unified term of
office of two (2) years, who may be reelected, one of whom being the Chairman, elected by
the majority of the votes of the members at the first meeting after the investiture of such members, or whenever the position becomes vacant.
Paragraph One: Among the members of the Board of Directors, at least two (2) or twenty
percent (20%), whichever is highest, must be Independent Directors, as defined below, and the
classification as Independent Directors of the persons appointed to the Board of Directors must
be decided at the General Meeting that elects them.
Paragraph Two: The classification of a Director as an Independent Director must consider
their relationship: (i) with the Company, its direct or indirect controlling shareholders and its
management; and (ii) to the controlled companies, affiliates or companies under common control. For the purposes of verifying the classification of the Director as independent, does not
classify as an Independent Director: (i) the Director that is a direct or indirect controlling shareholder of the Company; (ii) the Director that has his/her right to vote at the Board of Directors’
meetings bound to a shareholders’ agreement, the object of which are certain matters related to
the Company; (iii) the Director that is a spouse, partner or relative, in a direct or collateral

manner, up to the second degree of the controlling shareholder, of an administrator of the Company or of an administrator of the controlling shareholder; and (iv) the Director that has been,
in the last three (3) years, an employee or officer of the Company or its controlling shareholder.
Paragraph Three: For the purposes of checking the Independent Director's classification, the
situations described below must be analyzed in order to verify if they imply loss of independence of the Independent Director due to the characteristics, magnitude and extent of the relationship: (i) the Director that is related, up to the second degree, to the controlling shareholder,
director of the Company or director of the controlling shareholder; (ii) the Director that has
been, in the last three (3) years, an employee or officer of an affiliate, a controlled company or
a company under common control; (iii) the Director that has commercial relations with the
Company, its controlling shareholder or an affiliate, controlled company or company under
common; (iv) the Director that holds a position in a company or entity that has commercial
relations with the Company or its controlling shareholder, which has decision-making powers
in the conduction of the activities of said company or entity; (v) the Director that receives
another compensation from the Company, its controlling shareholder, affiliates, controlled
companies or companies under common control, other than the one connected to acting as a
member of the Board of Directors or committees of the Company, its controlling shareholder,
its affiliates, controlled companies or companies under common control, except for cash profits
arising from interest in the Company's capital stock and benefits arising from supplementary
pension plans.
Paragraph Four: The characterization of the nominee appointed to the Board of Directors as
Independent Board Member shall be resolved by the General Meeting, which may base its
decision: (a) on the declaration, sent by the nominee to Independent Member of the Board of
Directors, attesting to his/her classification under the independence criteria established in these
Bylaws, including the respective justification, if any of the situations set out in Paragraph 2 are
verified; and (b) on a statement by the Board of Directors of the Company, included in the
proposal from the administration referring to the General Meeting for the election of administrators, regarding the classification or not of the candidate under the independence criteria. The
above procedure does not apply to the appointments of candidates to the Board of Directors:
(i) that do not meet the deadline for inclusion of candidates in the voting ballot, as provided for
in the regulations enacted by CVM regarding remote voting; and (ii) through separate voting.
Paragraph Five: When, as a result of the calculation of the percentage referred to in the main
provision of this Article, the result is a fractional number, the Company shall round it up to the
immediately superior whole number.
ARTICLE 26: In his or her absences or occasional impediments, the Chairman of the Board
of Directors shall be replaced with another member of the Board of Directors chosen at a meeting of the body. The other members of the Board of Directors shall replace one another as
decided by the body.

Paragraph One: In case of vacancy in the position of Chairman of the Board of Directors, the
new Chairman shall be appointed by the Board of Directors at a meeting called especially to
such end.
Paragraph Two: In case of vacancy of a position in the Board of Directors, the substitute shall
be elected by the remaining directors, with the substitute serving until the first General Meeting
after the event, pursuant to Article 150 of Law No. 6,404/76. If most of the positions become
vacant, the General Meeting shall be called to hold a new election.
Paragraph Three: The members of the Board of Directors shall remain in their positions and
in the exercise of their duties until their substitutes are elected, save if otherwise decided by the
General Shareholders’ Meeting.
ARTICLE 27: The Board of Directors shall meet, ordinarily, once every three (3) months and,
extraordinarily, whenever called by its Chairman or by the majority of its members, by means
of a written call by letter, telegram, fax, e-mail or any other means of communication with
proof of receipt.
Paragraph One: The meetings of Board of Directors shall be called at least forty-eight (48)
hours in advance. The presence of all members of the Board of Directors shall waive any the
call notice formalities. A Director attending the meeting shall be deemed to have been properly
called.
Paragraph Two: The meetings of the Board of Directors shall be presided over by the Chairman of the Board of Directors or, in the absence thereof, by any Director chosen by the majority
of the votes. The Board of Directors shall only meet and validly make resolutions with the
presence of the majority of its acting members. Once convened, the meetings of the Board of
Directors shall be presided over by the Chairman of the Board, who shall invite one of the
attendees to act as secretary.
Paragraph Three: The resolutions of the Board of Directors shall be made by the majority of
the votes of those present.
Paragraph Four: Minutes of the meetings of the Board of Directors shall be drawn up in a
proper book, signed by all members present or by as many members as suffice for the resolutions made to be valid.
Paragraph Five: The Directors may attend the meetings of the Board of Directors by conference call, videoconference or another means of electronic communication and shall be deemed
present at the meeting, and must send a written confirmation of their vote by the end of the
respective meeting, by letter, fax or e-mail, with the secretary of the meeting being invested in
the powers to sign the respective minutes of the meeting of the Board of Directors on behalf of
the directors that are not physically present.

Paragraph Six: The member of the Board of Directors may not participate in the resolutions
of the Board of Directors related to subjects regarding which he or she has or represents an
interest that conflicts with the Company’s, and must (i) notify the other members of the Board
of Directors of his or her impediment; and (ii) request the inclusion, in the minutes of the respective meeting, of the nature and extent of his or her interest.
ARTICLE 28: Without prejudice to the other powers and attributions granted by law, it is
incumbent upon the Board of Directors:
(i)

to establish the general orientation of the Company’s businesses;

(ii)

to elect and remove the Officers, as well as to establish their duties and distribute the
compensation set by the General Meeting among the Company’s directors;

(iii)

to supervise the Officers’ management by inspecting, at any time, the Company’s books
and papers, and requesting information on agreements executed or that will be executed
and any other acts;

(iv)

to call the General Meetings and the Special Meetings;

(v)

to provide a prior statement regarding the Administration’s Report, the Board of Executive Offices’s Accounts and the Financial Statements of the fiscal year, and to examine
the monthly interim balance sheets;

(vi)

to approve annual and multi-annual budgets, strategic plans, expansion projects and
investment programs of the Company;

(vii)

to choose and dismiss the Company’s independent auditors;

(viii)

to authorize the contracting of any transaction involving amounts greater than forty
million Reais (BRL 40,000,000.00), which sum shall be adjusted at the end of each
fiscal year by the variation of the IPCA - National Consumer Price Index, published by
the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) or by an index that may replace it if it is discontinued, in relation to: (i) the purchase, disposal or encumbering of
real properties or investments held by the Company; and (ii) the taking out of loans or
financing by the Company, as lender or borrower;

(ix)

to approve the Company’s interest in other companies’ capitals, as well as the disposal
or sale of said interest, in Brazil or abroad;

(x)

to authorize the issue of shares of the Company, within the limits of the authorized
capital set forth in Article 9 of these Bylaws, establishing the issue conditions, including

the payment price and deadline, and may also exclude or reduce the preemptive right
upon the issue of shares, the placement of which is made by means of sale in stock
exchanges or by public subscription, or exchange for shares in a public offer to acquire
control, on the terms set forth by law;
(xi)

to resolve upon the issue of subscription bonuses and debentures convertible into
shares, observing the limits set in Article 9 of these Bylaws;

(xii)

to resolve upon the Company’s acquisition of its own shares to hold them in treasury
and/or for subsequent cancellation or disposal;

(xiii)

to approve the engagement of a trustee providing book-entry share services;

(xiv)

to establish, in compliance with the rules of these Bylaws and the legislation in force,
the order of its work and to adopt or enact rules for its operation;

(xv)

to resolve upon the contents of the vote to be cast by the Company at ordinary and/or
extraordinary general meetings, prior meetings of shareholders or quotaholders, shareholders' meetings and/or any other meeting of companies in which the Company is a
holder of a corporate interest;

(xvi)

to provide a statement for or against any public offer to acquire shares, the object of
which is the shares issued by the Company, by means of a prior substantiated opinion
disclosed within fifteen (15) days after the publication of the call notice for the public
offer to acquire shares, which shall address at least (i) the convenience and timeliness
of the public offer to acquire shares regarding the interest of the Company and of the
group of shareholders, including concerning the price and potential impacts on the liquidity of the securities held thereby; (ii) the effects of the public offer to acquire shares
on the Company’s interests; (iii) the strategic plans disclosed by the offeror in relation
to the Company; (iv) alternatives to the acceptance of the public offer to acquire shares
available in the market; (iv) other points that the Board of Directors may consider pertinent, as well as the information required by the applicable rules established by CVM.
The opinion from the Board of Directors must encompass the substantiated opinion for
or against the acceptance of the public offer, with a warning that each shareholder is
responsible for the final decision on the said offer;

(xvii) to approve and amend the Company’s code of ethics and conduct and the corporate
policies related to (i) the disclosure of information and trading of securities; (ii) compensation; (iii) the appointment of members of the Board of Directors, its Advisory
Committees and the Board of Executive Offices; (iv) risk management; and (v) transactions with related parties;
(xviii) to approve the internal rules of the Board of Executive Offices and of all Committees;

(xix)

to appoint the members of the Audit and Related Parties Committee, the Finance and
Capital Allocation Committee, the People, Culture and Organization Committee and
the Risk and Compliance Committee, and of the other Committees that may be set up
by the Board of Directors;

(xx)

to decide on any subject not included in the exclusive duties of the General Meeting or
of the Board of Executive Offices, as set forth in Law or in these Bylaws.
III - Audit and Related Parties Committee

ARTICLE 29: The Audit and Related Parties Committee, which is an advisory body connected to the Board of Directors, shall be formed by at least three (3) independent members,
elected by the Board of Directors, and at least one (1) of them must be an Independent Director,
and at least one (1) of them must have known experience in matters of corporate accounting,
pursuant CVM’s rules.
Paragraph One: The same member of the Audit and Related Parties Committee may accumulate both characteristics referred to in the main provision of this Article.
Paragraph Two: The activities of the coordinator of the Audit and Related Parties Committee
shall be defined in its internal rules, to be approved by the Board of Directors.
Paragraph Three: It is forbidden for Directors of the Company, of its subsidiaries, of its controlling shareholder, of affiliates or of companies under common control to participate as members of the Audit and Related Parties Committee.
ARTICLE 30: The Audit and Related Parties Committee is an advisory body linked to the
Board of Directors, with operational autonomy and its own budget approved by the Board of
Directors, intended to cover expenses with its operation. It is incumbent upon the Audit and
Related Parties Committee, among other matters:
(i)

to issue an opinion on the engagement and dismissal of independent audit services;

(ii)

to assess quarterly information, interim statements, and financial statements;

(iii)

to monitor the activities of the Company’s internal audit and internal controls department;

(iv)

to appraise and monitor the Company’s risk exposure;

(v)

to appraise, monitor and recommend to the Management the correction or improvement
of the internal policies of the Company, including the policies on transactions between

related parties;
(vi)

to have the means of receiving and processing information about a failure to comply
with legal and regulatory provisions applicable to the Company, in addition to internal
regulations and codes, including specific procedures to protect the provider and the
confidentiality of information.

(vii)

to oversee amendments to the accounting practices and procedures.

Sole Paragraph: The Company shall annually disclose a summary report from the Audit and
Related Parties Committee, considering the meetings held and the main subjects discussed, and
highlighting the recommendations made by said Committee to the Board of Directors.
IV - Finance and Capital Allocation Committee
ARTICLE 31: The Finance and Capital Allocation Committee, which is an advisory body
connected to the Board of Directors, shall be formed by at least three (3) members, one (1) of
which shall be independent, either a Director or not, elected by the Board of Directors.
Sole Paragraph: The activities of the coordinator of the Finance and Capital Allocation Committee shall be defined in the internal rules thereof, to be approved by the Board of Directors.
ARTICLE 32: It is incumbent upon the Finance and Capital Allocation Committee, among
other matters:
(i)

to supervise the Company’s financial department;

(ii)

to oversee the implementation of a control system, which establishes safety conditions
for the management model adopted by the Company;

(iii)

to oversee the capital structure and make suggestions for modifications;

(iv)

to analyze proposals of investment, divestment and financing;

(v)

to oversee the work done by related departments of the Company and recommend procedures that improve the generation of indicators;

(vi)

to assist the Company’s Board of Directors and Board of Executive Offices with the
analysis of potential effects of the economic situation on the Company’s financial position, as well as with the discussion of scenarios and trends, in the evaluation of opportunities and risks and the definition of strategies to be adopted by the Company in its
financial policies and planning;

(vii)

to approve, oversee the implementation and the compliance with the indebtedness policies, definition of contractual covenants, granting of collaterals, definition of minimum
cash, financial application and investment policy and insurance policy;

(viii) to analyze the financial risk matrix, protection measures and commitment caps;
(ix)

to analyze the contents of result disclosure materials;

(x)

to analyze the Company’s annual and multi-annual budgets.
V - People, Culture and Organization Committee

ARTICLE 33: The People, Culture and Organization Committee, which is an advisory body
connected to the Board of Directors, shall be formed by at least three (3) members, one (1) of
which shall be independent, either a Director or not, elected by the Board of Directors.
Sole Paragraph: The activities of the coordinator of the People, Culture and Organization
Committee shall be defined in its internal rules, to be approved by the Board of Directors.
ARTICLE 34: It is incumbent upon the People, Culture and Organization Committee, among
other matters:
(i)

to guide the strategic planning of people management, considering the business goals
and the cultural and digital transformation requirements, necessary to keep the Company competitive;

(ii)

to create and improve the human resources and people management policies and processes;

(iii)

to recommend job policies and general compensation criteria, as well as the policies of
benefits of the administrators of the Company and its controlled companies;

(iv)

to propose and review the short- and long-term, fixed and variable, compensation policies, for all levels of the organizational structure of the Company and its controlled
companies, including incentive plans and the applicability thereof to the processes of
recruitment, development, promotion and retention;

(v)

to propose criteria for the evaluation of the performance of the Company’s Officers,
subjecting them to approval from the Board of Directors, as well as to contribute to the
evaluation process, based on the goals and objectives set;

(vi)

to propose performance evaluation systems and programs of training and development
of the staff of the business and support departments;

(vii)

to propose and oversee succession plans for the positions of Officers and other strategic
positions in the Company’s structure;

(viii)

to analyze and recommend to the Board of Directors changes to the structure and organizational model adopted by the Company;

(ix)

to evaluate the efficacy of the talent retention process and the adherence thereof to the
Company’s culture, values and business goals;

(x)

to examine the new policies and oversee and review the policies in effect, related to the
matters of people, culture and organization;

(xi)

to monitor the subjects related to people engagement, including mobility and flexibility;

(xii)

to recommend actions that promote and disseminate the organizational values and culture, aligning them to the Company’s guiding principles.

VI - Risk and Compliance Committee
ARTICLE 35: The Risk and Compliance Committee, which is an advisory body connected to
the Board of Directors, shall be formed by at least three (3) members, one (1) of which shall
be independent, either a Director or not, elected by the Board of Directors.
Sole Paragraph: The activities of the coordinator of the Risk and Compliance Committee shall
be defined in its internal rules, to be approved by the Board of Directors.
ARTICLE 36: It is incumbent upon the Risk and Compliance Committee, among other matters:
(i)

to propose to the Board of Directors the definition of the risk and commitment cap matrix, as well as measures of protection against financial, market and operational risks;

(ii)

to oversee the mapping made by the Company’s management of all kinds of relevant
risks, ranking them according to their degrees of impact, their likelihood of occurrence,
their origin and their sensitivity to preventive or mitigating actions;

(iii)

to recommend actions to internally disseminate the risk-sensitivity culture;

(iv)

to oversee preventive and mitigating actions, in sync with opinions from the audit and
internal controls departments;

(v)

to review the internal control system and propose necessary improvements or corrections;

(vi)

to evaluate the results of the compliance activities and ensure their effectiveness;

(vii)

to recommend procedures if errors or any other inadequacies are found;

(viii) to promote a culture of integrity in the Company, based on ethical values and on the
code of conduct, providing clear and practical rules;
(ix)

to train the Company’s managers and teams to conduct the businesses always in an
ethical manner, making sure that the compliance culture is the basis for the Company’s
strategies, goals and objectives;

(x)

to inspect, require and ensure compliance with the legislations, the code of ethics and
conduct and other policies of the Company, as well as oversee and monitor the reporting
channel.

VII – Board of Executive Offices
ARTICLE 37: The Board of Executive Offices shall be formed by up to six (6) Officers, one
of whom being the Chief Executive Offices and five (5) Officers with No Specific Designation,
and one of them shall also occupy the position of Investor Relations Officer, all of whom may
be shareholders or not, resident in Brazil, elected by the Board of Directors and removable
thereby at any time, with a 3-year term of office, reelection being permitted.
Paragraph One: The Officers may occupy more than one position, as resolved by the Board
of Directors.
Paragraph Two: The term of office of the Officers shall cease upon dismissal, at any time,
of the holder thereof, or upon expiry of the term of office, if there is no reelection. The resignation takes effect in relation to the Company from the moment that the latter receives written
communication from the resigning Officer, and shall produce effects before third parties in
good faith after it is filed with the Public Register of Mercantile Companies, and publication
thereof.
Paragraph Three: The replacement of the Officers, in case of absence or temporary impediment, or also due to resignation, death or disability, shall be resolved upon at a Meeting of the
Board of Directors, and the Chairman of the Board of Directors may elect a temporary substitute.
Paragraph Four: The following are duties of:
(a)

the Chief Executive Officer, among other attributions: (i) to order and promote the performance and implementation of the policies, strategies, budgets, investment projects

and other conditions of the Company’s business plan, as well as to establish the Company’s management model and supervise the performance thereof by the other Officers,
coordinating their activities; (ii) to organize, direct and control the global management
of the Company’s units, following-up on and analyzing the individual performance of
each shopping center, to ensure the Company’s objectives; (iii) to represent and promote
the Company before the community surrounding each shopping center; (iv) to call and
preside over meetings of the Board of Executive Offices; (v) to discharge the other duties
conferred thereupon by these Bylaws and by the Board of Directors; (vi) to permanently
coordinate the work of the other Officers, setting business, legal, political, corporate and
institutional guidelines in the development of the Company’s activities;
(b)

the Officer with no Specific Designation who will discharge the Investors Relations
duties, among other attributions: (i) to disclose and inform CVM and, as the case may
be, B3 of any material act or fact occurred or related to its businesses, as well as care for
the ample and immediate dissemination thereof, simultaneously in all markets in which
said securities are admitted for trading, in addition to other attributions defined by the
Board of Directors; (ii) to provide information to the investors, and (iii) to keep Company’s registration updated, all in conformity with the applicable rules from CVM;

(c)

the Officers with no Specific Designation: to carry out the duties and attributions conferred upon them by the Board of Directors or by the Chief Executive Officer, in the
achievement of the Company’s corporate purpose;

ARTICLE 38: It is incumbent upon the Executive Board to carry out the attributions that the
law, the General Meeting, the Board of Directors and these Bylaws confer upon it for the performance of the acts necessary for the proper operation of the Company, being responsible for
the administration and management of the Company’s businesses and activities, observing the
provisions in the other articles of these Bylaws, especially Articles 19 and 28, inclusive:
(i)

causing compliance with the Law, these Bylaws and the resolutions of the Board of
Directors and of the General Meeting;

(ii)

to prepare and submit to the Board of Directors the Board of Executive Offices's report
and financial statements for each fiscal year, accompanied by the independent auditors'
report, as well as the proposal for investment of the profits calculated in the previous
year;

(iii)

to submit a proposal to the Board of Directors for the opening of branches, affiliates,
warehouses, offices and any other establishments of the Company in the country or
abroad;

(iv)

to perform the acts for which it is responsible, as set forth herein;

(v)

to keep the members of the Board of Directors informed on the activities of the Company and the progress of its operations;

(vi)

to represent the Company, as plaintiff and defendant, in or out of court, respecting the
provisions of these Bylaws, within the limits of its attributions;

(vii)

to sign agreements, take out loans and financing, dispose of, acquire, mortgage or in
any way encumber assets, liabilities and other rights of the Company, respecting the
provisions of these Bylaws and the restrictions set out in item (viii) of Article 28 of
these Bylaws;

(viii)

to accept, cash, endorse and sign exchange documents, trade acceptance bills, checks,
promissory notes and any other credit instruments that entail a liability for the Company, respecting the provisions of these Bylaws, notably the restrictions set out in item
(viii) of Article 28 of these Bylaws; and

(ix)

to open, transact and close bank accounts.

ARTICLE 39: The representation of the Company, in or out of court, as plaintiff and defendant, in any legal act or business or before any public partition or federal, state or local authority,
in the acts of acquisition, disposal or encumbering of assets and rights of the Company, as well
as in the acts and operations of ordinary management of the Company’s businesses, such as the
signing of deeds of any kind, bills of exchange, checks, money orders, agreements and generally any other document or act that entails a liability or obligation for the Company or which
holds it harmless from obligations to third parties, and also the acceptance, endorsement and
signing of exchange documents, trade acceptance bills or other credit instruments, shall be
performed (i) by two (2) Officers jointly; (ii) by one (1) Officer, together with an attorney-infact with specific powers, appointed pursuant to Paragraph One below; or (iii) by two (2) attorneys-in-fact with specific powers, appointed pursuant to Paragraph One below.
Paragraph One: The powers of attorney in the Company’s name shall be granted (i) by the
Chief Executive Officer, or (ii) by two (2) Officers jointly. If the power of attorney does not
mention a term of effectiveness, it shall be deemed to have been granted for an indeterminate
term, in case of a power of attorney granted for judicial purposes or for representation in administrative proceedings, and for two (2) years in the other cases.
Paragraph Two: If the purpose of the power of attorney is to perform acts that require the
prior authorization of the Board of Directors, the granting thereof shall be expressly conditioned upon the obtainment of such authorization, which shall be stated in its wording.
Paragraph Three: The acts by any Officers or attorney-in-fact, such as sureties, aval guarantees and endorsements or any other collaterals in favor of third parties, shall be expressly for-

bidden, being null and void in relation to the Company, save if necessary to achieve the corporate purpose.
Paragraph Four: The Company may be represented by only one (1) Officer or one (1) attorney-in-fact with specific powers for the performance of the following acts:
(a)

representation of the Company at partners' meetings of companies in which it has an
interest;

(b)

representation of the Company in court; and

(c)

the performance of acts of simple administrative routine, including before public partitions, mixed-capital companies, commercial registries, Labor Courts, Brazilian Institute
of Social Security (INSS), Unemployment Compensation Fund (FGTS) and their collection banks, and others of the same kind.

Paragraph Five: The Board of Directors may authorize the performance of specific acts that
bind the Company through the signature of only one (1) Officer or one (1) properly appointed
attorney-in-fact, or also establish jurisdiction for the performance of acts by only one representative.
CHAPTER VI – FISCAL COUNCIL
ARTICLE 40: The Fiscal Council, which shall not be permanent, shall only be convened pursuant to Law No. 6,404/76 and its attributions, competences, duties and responsibilities shall
be established by the corporate legislation in force.
Paragraph One: The Fiscal Council shall be formed by three (3) acting members and the same
number of alternates, elected by the General Meeting, pursuant to law, reelection being permitted.
Paragraph Two: In the fiscal year when the Fiscal Council is convened, it shall elect from
among its members the Chairman of the Fiscal Council, who shall be responsible, without
prejudice to the individual attributions of each director set forth in law, for representing the
Fiscal Council before the other bodies of the Company, organizing and coordinating its activities.
Paragraph Three: The General Meeting that elects the members of the Fiscal Council shall
attribute their respective compensations.
Paragraph Four: The members of the Fiscal Council shall be invested in their positions by
signing an instrument of investiture in the specific book, within the thirty (30) days following
their election, which shall also state their subjection to the commitment clause set out in Article

51 of these Bylaws.
CHAPTER VII - FISCAL YEAR, PROFITS AND DISTRIBUTION THEREOF
ARTICLE 41: The fiscal year shall start on January 1st and end on December 31st of each year.
At the end of each fiscal year, the Board of Executive Offices shall order the drafting of the
Balance Sheet and of the other financial statements set out in law.
ARTICLE 42: The Board of Directors shall submit to the General Meeting, jointly with the
financial statements, a proposal of allocation of the net profits of the year, in observance of the
provisions of these Bylaws and the law.
Sole Paragraph: Twenty five percent (25%) of the net profits must be distributed as dividends,
in accordance with the provisions of Article 43 below.
ARTICLE 43: After the deduction of the accrued losses, the provision for payment of income
tax and, as applicable, the provision for the directors share in the profits of the year, the net
profits shall have the following allocation:
(a)

five percent (5%) shall be assigned to the creation of the statutory reserve, which shall
not exceed twenty percent (20%) of the capital stock;

(b)

a part corresponding to at least twenty-five percent (25%) of the adjusted net profits,
pursuant to Article 202 of Law No. 6,404/76, shall be allocated to the payment of mandatory dividends to all shareholders, offsetting the half-yearly and interim dividends
that may have been declared; and

(c)

upon a proposal from the management bodies, up to seventy-five percent (75%) to set
up the Investment Reserve, with the purpose stated below, the limit of which shall be
the sum corresponding to one hundred percent (100%) of the capital stock, observing
that the balance of said reserve, plus the balances of the other profit reserves, except for
the reserves of profits to be realized and contingency reserves, may not exceed one
hundred percent (100%) of the capital stock, and if this cap is achieved, the General
Meeting may resolve upon the use of the excess to increase the capital stock or for
dividend distribution; and

(d)

the remaining balance shall be allocated as decided by the General Meeting.

Paragraph One: The setting up of the legal reserve may be waived in the fiscal year when its
balance, plus the amount of capital reserves referred to in paragraph one of Article 182 of Law
No. 6,404/76, exceeds thirty percent (30%) of the capital stock.
Paragraph Two: The “Investment Reserve” shall be intended to: (a) preserve the integrity of

the Company’s equity; (b) repay the Company’s debts; (c) reinforce its working capital; and
(d) invest in subsidiaries, for them to allocate them to the purposes referred to in items “b” and
“c” of this paragraph.
ARTICLE 44: The Company may prepare semi-annual or interim balance sheets. The Board
of Directors may resolve upon the distribution of dividends from the account of profits ascertained in said balance sheets.
Paragraph One: The Board of Directors may also declare dividends deducted from the accrued profit account or from existing profit reserves, based on the latest balance sheet or on
balance sheets drawn up in shorter periods.
Paragraph Two: The Board of Directors may pay or credit interest on net equity at the discretion of the Annual General Meeting that appraises the financial statements related to the fiscal
year when said interest was paid or credited.
Paragraph Three: The dividends and interest on net equity set forth in this Article shall be
imputed to the mandatory dividend.
Paragraph Four: The dividends not paid or claimed shall expire within 3 (three) years after
the date when they were put at the disposal of the shareholder, and shall inure to the benefit of
the Company.
CHAPTER VIII - DISPOSAL OF CONTROL POWER AND EXIT
FROM LEVEL 1
I - Disposal of Control
ARTICLE 45: The direct or indirect disposal of the Company’s Control, through a single
transaction or through successive transactions, shall be contracted under the condition that the
purchaser of the control undertakes to carry out the public offer to acquire shares (“OPA”), the
object of which shall be the shares issued by the Company and held by other shareholders,
observing the conditions and the terms set forth in the legislation and in the prevailing regulations and in these Bylaws, so as to ensure them a treatment that is at least equal.
Paragraph One: For the purposes of this Article, control and its related terms means the power
effectively used by the shareholder to direct the corporate activities and direct the operation of
the company's bodies, directly or indirectly, whether de facto or de jure, regardless the ownership interest held.
Paragraph Two: The OPA must comply with the conditions and deadlines set forth in the
legislation and rules in force.

Paragraph Three: In the event of indirect disposal of control, the acquirer must disclose the
value attributed to the Company for the purposes of defining the price of the OPA, as well as
disclose the justified statement of such value.
Paragraph Four: The public offer of shares must ensure (a) to the shareholders that own preferred shares the same conditions and price per preferred share equivalent to three (3) times the
price paid per common share of the selling shareholder, on the terms of Article 7, item (b) of
these Bylaws, and (b) to the other shareholders that own common shares the same conditions
and the same price per share paid per common share to the selling shareholder.
II - Corporate Reorganization
ARTICLE 46: In case of a corporate reorganization involving a transfer of the Company’s
shareholding basis, the resulting companies must request, within one hundred and twenty (120)
days after the date of the general meeting that resolved upon said reorganization, entry into (a)
Level 1 or Level 2, provided that the adoption of special corporate governance practices contained in these Bylaws are maintained, which practices are substantially similar to the ones
required by the Novo Mercado Rules of B3; or (b) into Novo Mercado.
Paragraph One: If the reorganization involves resulting companies that do not intend to request entry into the special segments of securities trading of B3, as set forth above, the majority
of the holders of the Company’s outstanding shares present at the General Meeting must consent to such structure.
Paragraph Two: The holding of a corporate restructuring in disagreement with the provisions
of this Article shall subject the controlling shareholder or, in the absence thereof, the shareholders that voted for the corporate reorganization to the obligation to hold an OPA on the
terms set in Section III below.
III - Voluntary Exit from Level 1
ARTICLE 47: Voluntary exit from Level 1, except for the cases of entry into Level 2 or in
the Novo Mercado segment of B3 shall be preceded by an OPA that complies with the procedures set forth in the rules enacted by CVM regarding public offers to acquire shares for the
cancellation of registration as publicly-held company.
ARTICLE 48: The OPA referred to in Article 47 must fulfill the following requirements:
I - the price offered must be fair, with a request for a new appraisal of the Company being thus
possible, in the manner established in the corporate laws; and
II - shareholders holding more than one-third (1/3) of the outstanding shares shall accept the
OPA or expressly agree with the exit from the segment, without selling the shares.

Paragraph One: For the purposes of this Article, outstanding shares are considered to be only
the shares whose holders expressly agree to the exit from Level 1 or qualify for the OPA auction, pursuant to the rules enacted by CVM applicable to the public offer of shares in publiclyheld companies for cancellation of registration.
Paragraph Two: Once the quorum set forth in the main provision of this Article has been
achieved:
I - the parties that accepted the OPA may not be subject to an apportionment in the disposal of
their interest, observing the procedures of waiver of the limits set forth in the rules enacted by
CVM applicable to public offer to acquire shares; and
II - the offeror is obliged to acquire the remaining outstanding shares within one (1) month
after the auction date, for the final OPA auction price, adjusted until the date of actual payment,
pursuant to the terms of the OPA notice, and the legislation and regulations in force, which
must occur in fifteen (15) days at the most after the exercise of the option by the shareholder.
ARTICLE 49: The voluntary exit from Level 1 may occur regardless of the OPA mentioned
in Article 47, in case the waiver is approved at a General Meeting.
Paragraph One: The General Meeting referred to in the main provision of this Article shall
be instated at first call with the attendance of shareholders representing at least two-thirds (2/3)
of the total outstanding shares.
Paragraph Two: In case the quorum of Paragraph 1 is not reached, the General Meeting may
be instated at second call, with the attendance of any number of shareholders that own outstanding shares.
Paragraph Three: The resolution regarding the waiver of the OPA must be taken by majority
of votes of the shareholders that own outstanding shares attending the General Meeting.
ARTICLE 50: If the Company’s control is disposed of within the twelve (12) months subsequent to its exit from Level 1, the seller and buyer of the control shall jointly offer the shareholders that held shares issued by the Company on the date of exit or liquidation of the OPA
for the exit from Level 1: (i) the acquisition of their shares for the price and under the conditions
obtained by the seller, duly updated; (ii) or the payment of the difference, if any, between the
price of the OPA accepted by the former shareholder, duly adjusted, and the price obtained by
the controlling shareholder with the disposal of its own shares.
Paragraph One: For purpose of application of the obligations in the main provision of this
Article, the same rules applicable to the disposal of control set forth in these Bylaws must be
observed.

Paragraph Two: The Company and the controlling shareholder shall be obligated to annotate,
in the Company’s share register, in relation to the shares owned by the controlling shareholder,
a lien obliging the buyer of the control to comply with the rules set forth in this Article within
thirty (30) days after the disposal of the shares.
CHAPTER IX – ARBITRATION PANEL
ARTICLE 51: The Company, its shareholders, managers, Fiscal Council members, whether
sitting or alternates, if any, undertake to solve, through arbitration, before the Market Arbitration Chamber, pursuant to its regulations, any disputes that may arise among them, related to
or as a result of being an issuer, shareholders, managers and Fiscal Council members, specially
arising out of the provisions set forth in Law No. 6,385/76, in Law No. 6,404/76, in the Company’s Bylaws, in the rules issued by the National Monetary Council, by the Central Bank of
Brazil and by CVM, as well as in the other rules applicable to the operation of the capital
market in general, in addition to those set out in the Level 1 Regulations, the other regulations
of B3 and in the Corporate Governance Level 1 Participation Agreement.
ARTICLE 52: The investiture of the administrators and members of the Fiscal Council,
whether sitting or alternates, shall be conditioned upon the execution of the instrument of investiture, which must state their subjection to the commitment clause referred to in Article 51
above.
CHAPTER X – WINDING-UP
ARTICLE 53: The Company shall be wound up in the cases set out in law, or upon resolution
from the General Meeting, which shall establish the form of winding up, elect the liquidator
and, as the case may be, establish the Fiscal Council for the winding-up period, electing its
members and establishing their compensations.
CHAPTER XI - ISSUE OF UNITS
ARTICLE 54: The Company may issue security deposit certificates (“Unit Program”), hereinafter referred to as “Units” or individually as “Unit”.
Paragraph One: Each Unit shall represent one (1) common share and two (2) preferred shares
issued by the Company.
Paragraph Two: Only shares free of liens and encumbrances may be the object of deposit for
the issue of Units.
ARTICLE 55: The Units shall be in book-entry form and, save in case of cancellation of the

Units, the ownership of the shares represented by the Units shall only be transferred upon transfer of the Units.
Paragraph One: The holder of the Units shall be entitled to, at any time, request from the
depositary financial institution the cancellation of the Units and the delivery of the respective
shares deposited, observing the rules to be set by the Board of Directors pursuant to the provisions of these Bylaws.
Paragraph Two: The Company’s Board of Directors may, at any time, suspend for a determinate period the possibility of cancellation of Unit set out in Paragraph One of this Article 55,
in case a public offer of primary and/or secondary distribution of Units begins in the local
and/or international market, and in such case the suspension period may not be longer than
thirty (30) days.
Paragraph Three: The Units subject to liens, encumbrances or restrictions may not be cancelled.
ARTICLE 56: The Units shall give their holders the same rights and advantages as the underlying shares.
Paragraph One: The right to participate at the Company’s General Meetings and exercise all
prerogatives conferred upon the shares represented by the Units therein, upon proof of ownership, lies exclusively with the holder of the Units. The owner of the Units may be represented
at the Company’s General Meetings by an attorney-in-fact appointed pursuant to Article 126,
Paragraph 1, of the Brazilian Corporation Law (Lei das Sociedades por Ações).
Paragraph Two: In case of split, reverse split, bonus or issue of new shares upon the capitalization of profits or reserves, the following rules shall be observed in relation to the Units:
a)

If the number of shares issued by the Company increases, the depositary financial institution shall register the deposit of the new shares and credit new Units into the accounts of the respective owners, to reflect the new number of shares held by the owners
of the Units, always maintaining the proportion of one (1) common share and two (2)
preferred shares issued by the Company for each Unit, and the shares that cannot constitute Units shall be credited directly to the shareholders, with no issue of Units.

b)

If the number of shares issued by the Company decreases, the depositary financial institution shall deduct from the Unit deposit accounts of the owners of the shares subject
to the reverse split, automatically canceling a sufficient number of Units to reflect the
new number of shares held by the owners of the Units, always maintaining the proportion of one (1) common share and two (2) preferred shares issued by the Company for
each Unit, and the remaining shares that cannot constitute Units shall be delivered directly to the shareholders, with no issue of Units.

ARTICLE 57: In case of exercise of the preemptive right for the subscription of shares issued
by the Company, if any, the depositary financial institution shall create new Units in the bookentry Unit register and credit said Units to their respective owners, to reflect the new number
of preferred and common shares issued by the Company deposited into the deposit account
connected to the Units, always observing the proportion of one (1) common share and two (2)
preferred shares issued by the Company for each Unit, and the shares that cannot constitute
Units shall be credited directly to the shareholders, with no issue of Units. In case of exercise
of the preemptive right for the subscription of other securities issued by the Company, there
shall be no automatic credit of Units.
ARTICLE 58: The holders of Units shall be entitled to receive shares arising from a spin-off,
incorporation or merger involving the Company. In any event, the Units shall always be created
or cancelled, as the case may be, in the book-entry Unit register, in the name of B3 as the
respective fiduciary owner, which shall credit them into the custody accounts of the respective
holders of Units. If shares are attributed to the holders of Units and such shares cannot constitute new Units, these shares shall also be deposited with B3, as fiduciary owner of the Units,
which shall credit them into the custody accounts of the respective holders.
CHAPTER XII - EVALUATION OF THE ADMINISTRATION
ARTICLE 59: The Company shall structure and disclose a process of evaluation of the Board
of Directors, its Committees and the Board of Executive Offices.
Paragraph One: The evaluation process must be disclosed in the Company’s reference form,
including information on:
I - the scope of the evaluation: individual, by body or both;
II - the procedures adopted to carry out the evaluation, including participation of other bodies
of the Company or external consultancy bodies, as the case may be; and
III - the methodology adopted, stating, as applicable, changes thereto in relation to the previous
years.
Paragraph Two: The evaluation must be done at least once during the term of effectiveness
of the administration.
CHAPTER XIII - INSPECTION AND CONTROL
ARTICLE 60: The Company shall have its own internal audit department:
I - the activities of which are reported to the Board of Directors either directly or through the

Audit and Related Parties Committee;
II - that has attributions approved by the Board of Directors;
III - that has a structure and budget considered sufficient to carry out its functions, as evaluated
by the Board of Directors or by the Audit and Related Parties Committee at least once a year;
and
IV - that is responsible for assessing the quality and effectiveness of the Company's risk management, control and governance processes.
Sole Paragraph: Alternatively to the constitution of a specific internal audit department, as
per this Article, the Company may engage an independent auditor registered with CVM, in
charge of this duty.
ARTICLE 61: The Company shall implement compliance, internal controls and corporate
risk functions, with the accumulation with operating activities being prohibited.
Sole Paragraph: For the purposes of this Article, non-operational activities are considered,
among others, those developed by the legal, comptrollership, internal audit and investor relations departments.
CHAPTER XIV - PERIODIC AND EVENTUAL INFORMATION
ARTICLE 62: The Company must create and publish the rules and policies of the Board of
Directors, its advisory Committees and the Fiscal Council, if any.
Paragraph One: The rules of the Company’s Board of Directors must set forth that the body
shall include, in the administration proposal pertaining to the General Meeting for the election
of administrators, its statement of:
I - the adherence by each candidate to the position of member of the Board of Directors to the
appointment policy; and
II - the reasons, in light of the provisions of these Bylaws and the statement referred to in
Article 25, through which the classification of each candidate as an Independent Director is
verified.
Paragraph Two: All of the Company’s policies shall be disclosed, including, without limitation: (i) the policy of compensation and appointment of members of the Board of Directors, its
Advisory Committees and the Board of Executive Offices; (ii) risk management policy; (iii)
policy of transactions with related parties and other situations of conflict of interest; and (iv)
policy of disclosure and trading of securities.

Paragraph Three: The Company must disclose, in the reference form, as a table, by body, the
amount of the highest, lowest and average annual compensation, fixed and variable, of the
Board of Directors, the Board of Executive Offices and the Fiscal Council, in relation to the
last fiscal year.
ARTICLE 63: The Company must disclose, observing the provisions in the regulations enacted by CVM regarding the disclosure and use of information on a material act or fact concerning publicly-held companies, the resignation or removal of members of the Board of Directors and Board of Executive Offices, by the business day following that when the Company
is informed of the resignation or approves the removal.
ARTICLE 64: The Company must publish, in English, simultaneously with the publication in
Portuguese:
I - material facts;
II - information on profits, through notices to the shareholders or communications to the market; and
III - press release of results.
Sole Paragraph: If the publication of a material fact is due to an information that escapes the
Company’s control or if there is an atypical oscillation to the quotation, price or traded number
of the securities issued thereby, the publication in English may occur by the business day following that of the publication in Portuguese.
ARTICLE 65: The Company must conduct, within five (5) business days after the disclosure
of quarterly results or the financial statements, a public presentation regarding the information
disclosed.
Sole Paragraph: The public presentation must be conducted in person or by conference call,
videoconference or any other means that enables the remote participation of the interested parties.
ARTICLE 66: The Company must disclose, by December 10 of each year, the annual calendar
of the following civil year, containing at least the dates of the events listed below:
I - disclosure of the complete annual financial statements and of the standardized financial
statements (DFP);
II - disclosure of the quarterly information (ITR);

III - holding of the annual general meeting (AGO); and
IV - publication of the reference form.
Sole Paragraph: If the Company intends to change the dates of the events stated in the main
provision of this Article, the Company shall update the annual calendar prior to the holding of
said events, in accordance with Level 1 Regulation.
ARTICLE 67: The Company shall, based on information provided by the controlling shareholder, inform B3 on a monthly basis, within ten (10) days after the end of each month, in an
individual and consolidated manner, of the direct or indirect ownership by the controlling
shareholder and persons related thereto of securities issued by the Company. The communication shall also include the positions in derivatives or any other securities referenced by the
securities issued by the Company, including derivatives object of financial settlement.
Paragraph One: The communication must include:
I – the number and type of the securities;
II - the trades performed during the period, if any, and the respective prices, when applicable;
and
III - the balance of the position held before and after the trade.
CHAPTER XV - FINAL AND TRANSITIONAL PROVISIONS
ARTICLE 68: Observing the legal proportion between shares with and without voting rights,
the common shares issued by the Company are convertible into preferred shares solely for the
purposes of forming Units, at the proportion of one (1) preferred shares for each three (3) common shares converted.
Paragraph One: The first conversion period shall begin on October 4, 2021 and end on November 3, 2021.
Paragraph Three: After the end of the first conversion period, the Board of Directors shall
determine, at its discretion, new conversion periods with a duration not shorter than thirty (30)
consecutive days.
Paragraph Four: It shall be incumbent upon the Company’s Board of Directors to establish
the terms, deadlines and conditions for the exercise of the conversion rights set out in this
Article, and it may perform all acts necessary for the implementation thereof.
*****

Annex IV - Information on the Transaction
(Pursuant to Article 20-A of CVM Ruling No. 481, of December 17, 2009)

Annex IV – Information on the Share Merger
(Pursuant to Annex 20-A of CVM Ruling No. 481, of December 17, 2009)

In compliance with the provisions of article 20-A of CVM Ruling No. 481, of
December 17, 2009, Jereissati Participações S.A. (“Jereissati”) and Iguatemi
Empresa de Shopping Centers S.A. (“IESC” and, jointly with Jereissati, the
“Companies”) provide the following information for their respective Extraordinary
General Meetings, convened for October 1st, 2021:
1. Protocol and justification of the transaction, pursuant to articles 224 and
225 of Law No. 6,404, of 1976.
The “Protocol and Justification for the Merger of Shares Issued by Iguatemi
Empresa de Shopping Centers S.A. into Jereissati Participações S.A.”, entered
into on August 31, 2021 (“Protocol and Justification”) by the management of
Jereissati and of IESC, seeking to set forth the general bases of the merger of
IESC shares into Jereissati, pursuant to article 252 and article 264 of Law No.
6.,404/76, under which all shares issued by IESC currently not held by Jereissati
shall be merged into Jereissati, making IESC a wholly-owned subsidiary of
Jereissati (“Transaction”), constitutes an Annex to the Management Proposal
(Annex III).
2. Other agreements, contracts and pre-contracts regulating the exercise of
voting rights or the transfer of shares issued by the surviving companies
or resulting from the transaction, filed at the company's principal place of
business or of which the company's controlling shareholder is a party.
There are no agreements, contracts or pre-contracts regulating the exercise of
voting rights or the transfer of shares issued within the Transaction filed at the
Companies’ principal place of business or of which the company's controlling
shareholder is a party.
3. Description of the transaction, including:
(a) Terms and conditions:
The Transaction shall comprise the merger of IESC shares into Jereissati,
pursuant to article 252 of Law No. 6.,404/76, under which all shares issued by
IESC currently not held by Jereissati shall be merged into Jereissati, making

IESC a wholly-owned subsidiary of Jereissati. Upon the completion of the
Transaction, all shares issued by IESC hall be held by Jereissati, making IESC
the latter’s wholly-owned subsidiary.
IESC shareholders whose shares are merged into Jereissati shall receive, in
replacement, common and preferred shares issued by Jereissati, as share
deposit certificates (units), each being comprised of one (1) common share and
two (2) preferred shares issued by Jereissati.
The Transaction shall allow the creation of Iguatemi S.A., which shall gather all
share bases of IESC and Jereissati into a single publicly-held company, which
shares shall be traded in the Level 1 listing segment of B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão (“B3”), with an estimated free float 45% higher than IESC’s current free
float and additional capacity to perform new investments and strategic
acquisitions, however, it being certain that Iguatemi S.A.’s bylaws shall assure its
shareholders rights substantially similar to those assured by B3’s Novo Mercado
Listing Regulation, except for the possibility of issuing preferred shares.
Approval of the Transaction shall not affect Jereissati’s registration as a publiclyheld company and the Units issued thereby shall be traded at B3’s governance
Level 1. IESC shall have its publicly-held company register converted from
category “A” to category “B”, given that, as a result of the Transaction, IESC shall
become a wholly-owned subsidiary of Jereissati and keep the outstanding
debentures and certificates of real-estate receivables issued thereby. Iguatemi
S.A. shall become the main company of the group and its managing bodies shall
concentrate the main decisions guiding the Companies’ businesses and
management.
Upon completion of the Transaction, Iguatemi S.A.’s Board of Directors shall take
the necessary resolutions to replace Jereissati’s current executive office with
IESC’s current executive officers, and shall also call a General Meeting of
Iguatemi S.A. to resolve on electing of the current independent members of
IESC’s Board of Directors to Iguatemi S.A.’s Board of Directors.
Finally, Iguatemi S.A. shall continue to rely on the control structure of the
Jereissati group, which shall actively participate in its main strategic decisions,
thus benefiting from evidenced experience and know-how in the sector, a positive
history of performance and results, credibility and reputation in the market, which,
in the opinion of the Companies, aligns to their interests and the interests of the
set of Iguatemi S.A.’s shareholders and other stakeholders.

(b) Indemnifying obligations: (i) the officers of any of the companies
involved; (ii) in case the transaction is not materialized.
There are no indemnifying obligations under the terms described.
(c) Comparative table of the rights, advantages and restrictions of the
shares of the involved or resulting companies, before and after the
transaction.
As a result of the Transaction, the shareholders of IESC’s common shares shall
receive common shares and preferred shares of “Iguatemi S.A.”, in the form of
units. The common shares issued by “Iguatemi S.A.” shall have the same rights
as previously attributed by IESC and the preferred shares shall have voting rights
restricted to certain matters set forth in the Bylaws and right to dividends or other
profits distributed in amounts equal to three (3) times the amounts to which the
common shares are entitled, in addition to other economic advantages described
in Iguatemi S.A.’s Bylaws. The shareholders that hold common shares of
Jereissati may convert common shares into preferred shares of "Iguatemi S.A.",
in the proportion of three (3) common shares for one (1) preferred share.
The rights granted by such actions are described in the table below. Other rights
and advantages to be attributed to Iguatemi S.A.’s preferred shares are described
in the Bylaws proposed for approval in Jereissati’s General Meeting.

Right to
dividends:

Voting rights:

IESC
New Iguatemi
New Iguatemi
Common shares
Common shares
Preferred shares
Right
to
receive Right
to
receive Right to receive dividends and
mandatory dividends mandatory dividends other capital distributions by
corresponding to, at corresponding to, at the Company at a sum equal
least, 25% of the fiscal least, 25% of the fiscal to three (3) times the amount
year’s adjusted net year’s adjusted net paid to each common share.
profit.
profit.
Full.
Full.
Voting rights restricted to
certain matters, as set forth in
the Bylaws.

Restricted vote
description:

Not applicable.

Convertibility

No.

Convertibility
Not applicable.
conditions and
effect on the
corporate capital
Right to capital Yes.
reimbursement:

Not applicable.

Preferred shares shall have
voting rights in the matters
specified below:
• corporate transactions
proposed
by
the
management
bodies
encompassing
the
conversion,
merger,
consolidation or spin-off
of the Company;
• approval of proposals to
execute
agreements
between the Company
and
the
controlling
shareholder, directly or
through third parties, as
well as other companies
in which the controlling
shareholder
holds
interest, whenever, due
to legal provisions or the
bylaws,
they
are
incumbent upon the
General Meeting;
• appraisal of assets to be
contributed in capital
increases;
• choice
of
expert
institution or company to
determine the economic
value of the Company’s
shares in the cases set
forth in the Bylaws; and
• change or revocation of
provisions in the bylaws
that may change or
reduce any right of the
preferred shares.
The common shares No.
may be converted into
preferred shares to
create Units, as set
forth in the Bylaws.
Not applicable.
Not applicable.

Yes.

Yes.

Description of
Right
to
capital Right
to
capital Priority
in
the
capital
the
reimbursement
set reimbursement
set reimbursement over common
characteristics of forth in the law.
forth in the law, in shares, in case the Company
the capital
observance of the is liquidated, in the amount per
reimbursement:
priority of shareholder preferred share corresponding
with preferred shares. to three (3) times the amount
per common share.
Right to receive, in case the
Company is liquidated, after
the
priority
capital
reimbursement and the capital
reimbursement of common
shares, three (3) times the
amount attributed to each
ordinary share in the share of
remaining assets applicable to
the shareholders.
Restriction to
No.
No.
No.
circulation
Restriction
Not applicable.
Not applicable.
Not applicable.
description
Redeemable
No.
No.
No.
Conditions for
Not applicable.
Not applicable.
Not applicable.
change in rights
underlying those
securities:
Other relevant
Right to be included in Right to be included in Right to be included in a public
features:
public offers of control public offers of control share acquisition offer due to
sale,
under
the sale,
under
the control sale of the Company in
conditions set forth in conditions set forth in the same conditions, with each
article 254-A of Law article 254-A of Law preferred share being entitled
No. 6,404/76, for a No. 6,404/76, for a to a price per share equal to
price equal to 100% of price equal to 100% of three (3) times the price paid
the price paid for the the price paid for the for each common share to the
shares with voting shares with voting selling controlling shareholder
rights part of the rights part of the
control block.
control block.

(d) Any need for approval by debenture holders or other creditors.
The management of the Companies shall take all necessary measures so that,
at the time of materialization of the Transaction, any third-party authorizations,
waivers, consents and approvals required to avoid non-compliance and/or early
termination of any of the Companies’ obligations will have been obtained, it being
certain that, in the opinion of the Companies, approval of the Transaction by
debenture holders will not be needed.
(e) In the event of a spin-off, the assets and liabilities that will form each
part of the equity.
Not applicable.

(f) Intention of the surviving companies to obtain registration from a
securities issuer.
Approval of the Transaction shall not affect Jereissati’s registration as a publiclyheld company and the Units issued thereby shall be traded at B3’s governance
Level 1. IESC shall have its publicly-held company register converted from
category “A” to category “B”, given that, as a result of the Transaction, IESC shall
become a wholly-owned subsidiary of Jereissati and keep the outstanding
debentures and certificates of real-estate receivables issued thereby.
Upon implementation of the Transaction, Jereissati shall be added to B3’s listing
segment Level 1, it being certain that, however, Jereissati’s Bylaws shall assure
its shareholders, including IESC’s current shareholders, rights substantially
similar to the ones assured by B3’s Novo Mercado Listing, except for the
possibility of issuing preferred shares.
4. Plans for conducting social business, especially regarding specific
corporate events it intends to be promoted.
With the conclusion of the Transaction, Iguatemi S.A. will continue to exercise its
corporate purpose, directly and also through IESC, which will become its whollyowned subsidiary, and will also continue its growth plan, aiming for and aiming to
increase its shareholdings and acquisitions relevant to the business. On this date,
there is no decision by the management in relation to intended specific corporate
events to be promoted after the merger of IESC shares.
5. Analysis of the following aspects of the transaction:
(a) Description of the main expected benefits, including: (i) Synergies,
(ii) Tax benefits; and (iii) Strategic advantages.
Unifying the Companies’ share bases shall allow increasing their investment and
growth capacity, without increasing indebtedness, placing the Companies at a
more favorable position to participate in future consolidation, business
combination and strategic assets acquisition opportunities, increasing their
relevance in the Brazilian real estate market.
The management of the Companies trust that all such advantages and benefits
shall favor all its shareholders, who, in case the Transaction is implemented, shall

all become shareholders of Jereissati, which shall directly and indirectly hold all
IESC’s real estate and operational assets.
The management of the Companies believes that this new structure, with the
share basis concentrated in Jereissati, will also entail a meaningful reduction in
the current general and administrative expenses, due to a reduction in the
duplicity of resolution bodies, in addition to providing the realization of credits and
other tax benefits.
In addition, the management of the Companies trusts that the implementation of
governance and control mechanisms shall reinforce the management and
internal controls of the management bodies and total alignment of interests
among all Jereissati shareholders, as detailed in the joint relevant fact disclosed
on June 7, 2021.
(b) Costs.
The costs to perform the Transaction for the Companies, jointly, are estimated at
BRL 25,000,000.00, including expenses with publications, auditors, appraisers,
lawyers and other advisors hired.
(c) Risk factors.
The management of the Companies does not see meaningful risks arising from
the Transaction. Iguatemi S.A. shall continue to rely on the control structure of
the Jereissati group, which shall actively participate in its main strategic
decisions, thus benefiting from evidenced experience and know-how in the
sector, a positive history of performance and results, credibility and reputation in
the market, which, in the opinion of the Companies, aligns to their interests and
the interests of the set of Iguatemi S.A.’s shareholders and other stakeholders.
Nevertheless, there is also the natural risk of price variance of Jereissati’s shares
and Units after the Transaction is materialized, which is inherent to the capital
market and incurred by all shareholders.
(d) In the case of a related party transaction, possible alternatives that
could have been used to achieve the same purposes, indicating the reasons
why these alternatives were discarded.
The chosen model, that consists of Jereissati absorbing IESC’s shares, allows
the combination of the Companies’ share bases in a single company, allowing an

increase in the liquidity of its shares, which shall be traded as Units. The
management of the Companies trusts that this new structure shall allow a
meaningful reduction of the current general and administrative expenses, due to
a reduction in the duplicity of resolution bodies.
The proposed structured to unify the Companies’ share bases, without changing
the final control structure, benefits the shareholders of both Companies, who shall
become or remain, as the case may be, direct shareholders of the company with
the combined share bases.
(e) Exchange ratio.
It is proposed that, as a result of the Transaction, each common share issued by
IESC grant its holder the right to receive 0.15964 common share and 0.31929
preferred share issued by Jereissati, as Units comprised of one (1) common
share and two (2) preferred shares (“Exchange ratio”).
Thus, for each common shared issued by IESC, its non-controlling shareholders
shall receive 0.15964 Units issued by Jereissati. In case the Transaction is
approved, in total, 13,855,307 common shares and 27,710,614 preferred shares
issued by Jereissati shall be issued on behalf of IESC’s non-controlling
shareholders, constituting 13,855,307 Units.
(f) In transactions involving controlling companies, controlled companies
or companies under common control:
(i) Share exchange ratio calculated pursuant to article 264 of Law No.
6,404/1976;
In observance of article 264 of Law No. 6.,404/76 and article 8 of CVM Ruling
No. 565, Jereissati’s management hired Meden Consultoria Empresarial Ltda.
(“Meden”) to calculate the exchange ratio between the IESC shares and
Jereissati shares, based on the net equity value of both Companies at market
prices, with both equities being appraised under the same criteria and on the
base date of June 30, 2021 (“Base Date”). The calculation made by Meden is the
object of the appraisal report constituting Annex II to the Protocol and Justification
(Annex III to this Management Proposal), and was prepared for purposes of
article 264 of Law No. 6,404/76.
Pursuant to the appraisal report submitted by Meden, on the Base Date, at market
prices, the equity (i) of IESC is BRL (thousand) 6,673,747; and (ii) of Jereissati is

BRL (thousand) 3,449,752. Thus, applying the theoretical exchange ratio based
on such criteria would result in the issue of 0,9653 shares issued by Jereissati for
each IESC common share, which is not as beneficial to IESC shareholders as
the one negotiated and actually proposed by the management of the Companies.
(ii) Detailed description of the negotiating process of the exchange ratio
and other terms and conditions of the transaction;
Even though the management of the Companies voluntarily decided to submit
the Transaction’s approval to the majority of non-controlling voting shareholders
in the general meetings of the Companies, IESC’s Board of Directors, in addition,
as per the recommendation included in CVM Guidance Opinion No. 35, of
September 1st, 2008 (“CVM Opinion 35”), approved the transitory constitution of
an independent special bylaws committee, comprised of three (3) non officer
members, all independent and with remarkable technical capacity, with the duty
to negotiation the exchange ratio applicable to the Transaction and to submit their
recommendations to IESC’s Board of Directors (“IESC Independent Committee”).
As recommended in CVM Opinion 35, IESC’s shareholders approved, in the
General Meeting held on July 08, 2021, the inclusion of a transitory provision in
the Bylaws to regulate the operating terms and conditions of the IESC
Independent Committee. In a meeting held on the same date, the Board of
Directors approved the election of the Independent Special Committee’s
members.
The IESC Independent Committee, after constituted, received, directly from the
Companies, the information requested to support it in negotiating the
Transaction.
After appraising the Transaction and the negotiations between the IESC
Independent Committee and Jereissati’s management, the former submitted to
IESC’s Board of Directors the following recommendation for the exchange ratio
on the shares, which assures IESC’s non-controlling shareholders a premium of
16.4% on the weighted average of the market value for their shares on the thirty
(30) trading sessions prior to June 8, 2021, and such exchange ratio was
unanimously approved by the members of IESC and Jereissati’s Boards of
Directors.
Thus, for each common shared issued by IESC, its non-controlling shareholders
shall receive 0.15964 Units issued by Jereissati (“Exchange ratio”). In case the
Transaction is approved, in total, 13,855,307 common shares and 27,710,614

preferred shares issued by Jereissati shall be issued on behalf of IESC’s noncontrolling shareholders, constituting 13,855,307 Units.
The Companies’ Boards of Directors understand that the exchange ratio
negotiated and recommended by the IESC Independent Committee with and to
Jereissati’s management is fair and unbiased.
The Exchange ratio considered that, until approval in the respective Extraordinary
General Meetings, there shall be no declaration, payment of dividends, interest
on net equity or institution of incentive programs or stock options to their
executives by IESC or Jereissati.
The Exchange ratio shall be submitted to approval by the Companies’
shareholders, in their respective Extraordinary General Meetings, called to
resolve on the Transaction, it being certain that the approval thereof shall be
subject to the favorable vote of the majority of non-controlling voting shareholders
in the General Meetings.
Any share fractions of Jereissati arising from the Transaction shall be grouped in
whole numbers to then be sold in a B3 auction, after the Transaction materializes,
pursuant to the notice to the shareholders to be timely disclosed. The amounts
earned with such sale shall be made available, net of fees, to IESC’s
shareholders that own the respective fractions, ratably to their interest in each
sold share.
(iii) If the transaction has been preceded, in the last twelve (12) months, by
an acquisition of control or acquisition of interest in a controlling block: (a)
Comparative analysis of the exchange ratio and the price paid in the control
acquisition; and (b) Reasons justifying any appraisal differences in the
distinct transactions;
Not applicable.
(iv) Justification of why the exchange ratio is commutative, with a
description of the procedures and criteria adopted to guarantee the
commutativity of the transaction or, if the exchange ratio is not
commutative, details on payment or equivalent measures adopted to
ensure adequate compensation.

As described in item (ii) above, the exchange ratio was the object of an actual
analysis and negotiation by the IESC Independent Committee, constituted for
purposes of the transaction, and Jereissati’s management.
The opinion of the Companies’ boards of directors is that the exchange ratio
analyzed, negotiated and recommended by the IESC Independent Committee
and approved by them reflects the best economic appraisal of the Companies, in
a fair and unbiased manner, considering the nature of their activities, included in
a set of economic, Transactional and financial premises applicable thereto.
6. Copy of the minutes of all meetings of the board of directors, fiscal
council and special committees where the transaction was discussed,
including any dissenting votes.
The Transaction was discussed in the meetings of the Companies’ Boards of
Directors, held on June 07, 2021 and August 31, 2021, and in the meetings of
the Companies’ Fiscal Councils, held on August 31, 2021, whose minutes are
available on the Empresas.net system.
7. Copy of studies, presentations, reports, statements, opinions or
appraisal reports of the companies involved in the transaction made
available to the controlling shareholder at any stage of the transaction.
The call notices for the IESC and Jereissati General Meetings are attached, as
per the resolutions taken by the Boards of Directors mentioned in the previous
item.
7.1. Identification of possible conflicts of interest between the financial
institutions, companies and professionals that may have prepared the
documents mentioned in item 7 and the companies involved in the
transaction.
None.
8. Projects of bylaws or changes to them for the companies resulting from
the transaction.
The changes proposed to Jereissati’s bylaws due to the Transaction or related to
it are those listed in Annex III to the Protocol and Justification, including, among
other changes, to set forth the creation of preferred shares, with voting rights
restricted to certain matters outlined in Jereissati’s Bylaws, and right to dividends

or other profits distributed at amounts equal to three (3) times those to which
common shares are entitled, as well as other economic advantages described in
the Bylaws; (b) voluntary conversion of common shares issued by Jereissati into
preferred shares, at a rate of three (3) common shares for each preferred share;
(c) Jereissati’s adhesion to B3’s Level 1 special listing segment; (d) creation of a
units program, with each unit being comprised of one (1) common share and two
(2) preferred shares issued by Jereissati; and (e) comprehensive reform of the
Bylaws to (i) grant advantages and rights to the preferred and common shares,
pursuant to item 6 of the Initial Material Fact; and (ii) adhere to the practices
included in the Novo Mercado Rules, change the general management structure
and other mechanisms reinforcing the commitment to corporate governance.
It is also proposed that Jereissati, upon approval of the Transaction, change its
name to “Iguatemi S.A.”.
The proposal of consolidated Bylaws of Iguatemi S.A. constitutes Annex VII to
Jereissati’s Management Proposal.
In addition, within the context of the Transaction and prior to the resolution on the
share merger, a proposal of corporate capital increase of IESC shall be submitted
to its shareholders, in the amount of R$ 900,000,000.00, going from R$
1,306,071,627.82 to R$ 2,206,071,627.82, through capitalization of part of the
balance in IESC’s profits reserves registered in the Company’s quarterly financial
statements, pertaining to June 30, 2021, pursuant to article 169, paragraph 1 of
Law No. 6.,404/76, without bonus on the issue of new shares, with the interest
percentage of shareholders in IESC’s corporate capital remaining unchanged.
9. Financial statements used for the purposes of the transaction, under the
terms of the specific rule.
The financial statements used for purposes of the Transaction date to June 30,
2021, both for Jereissati and IESC, all audited and disclosed pursuant to the
applicable legislation, including via the Empresas.net system.
10. Pro forma financial statements prepared for the purposes of the
transaction, pursuant to the specific rule.
The pro forma financial statements with reasonable guarantee are found on
Annex I to this Annex 20-A.

11. Document containing information on directly involved companies other
than publicly-held companies.
Not applicable.
12. Description of the capital and control structure after the transaction,
pursuant to item 15 of the reference form.
There shall be no control change due to the Transaction. Jereissati shall create
preferred shares and its shareholders with common shares shall be entitled to
convert them into preferred shares, at a 3:1 ratio, exclusively seeking to create
Units, each one comprising one (1) common share and two (2) preferred shares
issued by Jereissati.
The units shall be delivered to IESC’s shareholders after approval of the
Transaction, ratably to their interest in IESC’s corporate capital, with its noncontrolling shareholders being assured a premium of 16.4% on the weighted
average of the market value of their shares, as described in item 5 “e” of the
Protocol and Justification.
Thus, at the end of the Transaction, Jereissati’s corporate capital shall be
represented by 77,829,571 common shares and 35,682,251 preferred shares, all
registered, book-entry and with no par value, undertaking a voluntary conversion
of 80% of the common shares into Jereissati Units. The current controlling
shareholders of Jereissati Participações shall remain as controlling shareholders
of Iguatemi S.A. after the Transaction.
Dilution on the interest of Jereissati’s controlling shareholder interest as a result
of the merger shall be 6.29% on the total corporate capital.
The estimates presented in the charts below consider not only the share merger
but also the conversion of Jereissati shares and undertake a conversion of 80%
of the non-controlling shareholders (free float) of Jereissati into Units.
In addition, as a result of the share merger, IESC shall become a wholly-owned
subsidiary of Jereissati, so that all its shares shall be held by Jereissati.
Jereissati Participações S.A.
Item 15.1/2 of the Reference Form

SHAREHOLDERS
CPF/CNPJ
shareholder

NationalityState

Adherence
to
shareholders
agreement

Shareholder
Residing
Abroad

Name
of
legal
representative
or
agent

Number
of
common shares
(units)

Common
shares %

Controlling
shareholder

Type
of
Entity
(Individual/Legal)

Number
of
preferred
shares
(units)

Last change

CPF/CNPJ

Preferred
shares %

Total
number of
shares
(units)

Yes

-

Total
shares %

GJ Investimentos e Participações S.A.
00.257.427/000170

Brazilian - SP

No

N/A

48,715,137

62.59%

N/A
Legal

N/A

0

0.00%

48,715,137

N/A

Yes

-

42.92%

Lia Ribeiro Jereissati
113.005.073-49

Brazilian - CE

No

N/A

1,353,454

1.74%

Individual

N/A

0

0.00%

1,353,454

N/A

Yes

-

1.19%

Vera Ribeiro Jereissati
043.131.943-04

Brazilian - CE

No

N/A

1,356,675

1.74%

Individual
0

N/A

0.00%

1,356,675

Yes

-

1.20%

Cesena SP Empreendimentos Imobiliários S.A.
12.353.252/000183

Brazilian - SP

No

N/A

39,690

0.05%

N/A
Legal

N/A

0

0.00%

39,690

N/A

Yes

-

0.03%

Diana Jereissati Legey
010.328.603-91

Brazilian - CE

No

N/A

1,355,183

1.74%

Individual

N/A

0

0.00%

1,355,183

N/A

Yes

-

Grande Moinho Cearense S.A.
07.199.805/000155

Brazilian - SP

No

N/A

Legal

N/A

1.19%

SHAREHOLDERS
CPF/CNPJ
shareholder

NationalityState

Adherence
to
shareholders
agreement

Controlling
shareholder

Shareholder
Residing
Abroad

Name
of
legal
representative
or
agent

Number
of
common shares
(units)

Common
shares %

Number
of
preferred
shares
(units)

Preferred
shares %

Total
number of
shares
(units)

Total
shares %

87,012

0.11%

0

0.00%

87,012

0.08%

Yes

-

Type
of
Entity
(Individual/Legal)

Last change

CPF/CNPJ

Kalila Representações Comerciais Ltda
42.583.484/000199

Brazilian - SP

No

N/A

76,590

0.10%

N/A
Legal

N/A

0

0.00%

76,590

N/A

Yes

-

0.07%

LFJ Participações Ltda
08.547.822/000107

Brazilian - SP

No

N/A

22,406

0.03%

Legal

N/A

0

0.00%

22,406

N/A

Yes

-

0.02%

MLRJ Imobiliária S.A.
07.199.797/000147

Brazilian - SP

No

N/A

6,516

0.01%

Legal
0

N/A
0.00%

6,516

Yes

-

0.01%

Shopping Center Reunidos do Brasil Ltda.
51.693.299/000148

Brazilian - SP

No

N/A

600

0.00%

N/A
Legal
0

Item 15.3 of the Reference Form

N/A
0.00%

600

0.00%

Date of last meeting / Date of last
change

10/01/2021

Number of individual shareholders
(Units)

N/A

Number
of
legal
shareholders (Units)

N/A

entity

Number of institutional investors
(Units)

N/A

Outstanding Shares
Outstanding shares corresponding to all shares of the issuer, except those owned by the
controlling shareholder, any persons related thereto, the issuer’s officers and shares held in
treasury
Number of common shares (Units)

10,961,001

14.08%

Number of preferred shares (Units)

7,971,637

22.34%

Total

18,932,637

16.68%

Item 15.4 of the Reference Form

Estrutura Final¹

Estrutura Atual

Grupo Jereissati

Free Float JPSA3

ON: 60.3%

Grupo Jereissati

Free Float
Atual JPSA3

ON: 39.7%
ON
Econ: 28,67%¹
Vot: 68,11%

Jereissati
Participações S.A.
(JPSA3)
50,7% votos
30,6% econ.

Free Float
Atual IGTA3

UNITS
Econ: 18,86%¹
Vot: 14,08%

UNITS
Econ: 52,46%¹
Vot: 17,80%

Free Float IGTA3
ON: 49,3%

Iguatemi Empresa de
Shoppings S.A. (IGTA3)

Nova Iguatemi

(1) The final structure considers (i) premium of 16.4% for IGTA3, (ii) Jereissati's net assets according to Independent Committee negotiation, and (iii) 80%
voluntary conversion of Jereissati float.
(1) A estrutura final considera (i) prêmio de 16.4% para IGTA3, (ii) cálculo líquido de ativo e passivo na JP S.A., e (iii) 80% de conversão voluntária do float da JPSA

Item 15.5 of the Reference Form
There are no changes due to the Transaction.
Item 15.6 of the Reference Form
There are no changes due to the Transaction.
Item 15.7 of the Reference Form
There are no changes due to the Transaction.
Item 15.8 of the Reference Form
There is no other relevant information.

13. Number, class, kind and type of the securities of each company
involved in the transaction held by any other companies involved in the
transaction or by persons related to those companies, as defined by the
rules addressing the public offer for the acquisition of shares.
Jereissati Participações S.A.
Shareholder

Number of Shares

Common shares %

GJ
Investimentos e
Participações
S.A.

48,715,137

62.592%

Lia Ribeiro
Jereissati

1,353,454

1.739%

Vera Ribeiro
Jereissati

1,356,675

1.743%

Diana Jereissati
Legey

1,355,183

1.741%

Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.
Shareholder

Number of Shares

Common shares %

Jereissati
Participações
S.A.
Carlos Francisco
Ribeiro
Jereissati

176,133,177

100%

0

0

14. Exposure of any of the companies involved in the transaction, or people
related thereto, as defined by the rules addressing the public offer for the
acquisition of shares, in derivatives referenced in securities issued by the
other companies involved in the transaction.
Not applicable.
15. Report encompassing all businesses conducted in the past six (6)
months by the people indicated below with securities issued by companies
involved in the transaction:
(a) Companies involved in the transaction:
(i) and (ii) Private purchase and sale transactions
Not applicable.
(iii) and (iv)
markets:

Purchase and sale transactions in regulated

Not applicable.
(b) Parties related to companies involved in the transaction:
(i) and (ii) Private purchase and sale transactions
Not applicable.
(iii) and (iv)
markets:
Not applicable.

Purchase and sale transactions in regulated

16. Document by which the Independent Special Committee submitted its
recommendations to the Board of Directors, if the transaction was
negotiated pursuant to CVM Guidance Opinion No. 35 of 2008.
The minutes of the IESC Independent Committee mentioning the main points
analyzed and mentioned by the Committee in its justification of the negotiated
exchange ratio is contained in the Annex II of this Annex 20-A.

Annex I
Pro Forma Financial Statements

Annex II
Independent Special Comittee Documents

IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A.
CNPJ/ME Nº 51.218.147/0001-93
NIRE Nº 35.300.095.618

MINUTES OF THE MEETING OF THE INDEPENDENT COMMITTEE
HELD ON AUGUST 26, 2021

1.
Date, Time and Place: On August 26, 2021, at 7:30 pm, in exclusively digital format, with all
participants attending through a digital platform.
2.
Installation and Presence: Present all members of the statutory Independent Committee
(“Committee”) of Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. (“IESC” or “Company”). Also present the
representatives of Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (“Mattos Filho”), legal advisors
to the Committee.
3.

Board: President – Fernando de Fontes Iunes; Secretary – Moacir Zilbovicius.

4.

Resolutions:
The members of the Committee reviewed the documents regarding the completion of the negotiation
stage of the (“Replacement Relation”) of the merger of Jereissati Participações S.A. (“Jereissati” e
“Transaction”) company shares, including the presentations and reports prepared by the legal and
financial advisors in summary of the work, criteria and procedures adopted by the Committee.
The members of the Committee then analyzed the draft of the Material Fact to be jointly disclosed
by the Company and Jereissati for the call notice of the Extraordinary General Meeting that will
decide about the Transaction.
In preparation for the meeting of the Board of Directors, to be held in August 31, 2021, the
Committee reviewed the history of their work, analyzes and discussions carried out, together with
Itaú BBA, financial advisor to the Committee, for the negotiations of the Replacement Relation, which
took into account, among other aspects: (i) presentations, by the Management of IESC and
Jereissati, of the main terms, objectives and benefits of the intended Transaction; (ii) understanding
the rationale for the award proposal originally suggested by Jereissati's management; (iii) analysis
of the historical holding discount implicit between the shares of Jereissati and IESC; (iv) the potential
impact that exiting from the New Market segment of B3 would potentially have on IESC's share price;
(v) the analysis of the allocation of economic benefits generated by the Transaction between the
various parties involved; e (vi) the understanding of the main characteristics and market value of
the relevant assets and liabilities of Jereissati on the base date of June 30, 2021 and which will be
indirectly contributed to the combined company Iguatemi S.A. upon approval of the Transaction.
Once the above-mentioned review was completed, the Committee unanimously concluded its
favorable recommendation to the Replacement Relation, corresponding to 0.15964 Units issued by
1

Jereissati, resulting from 0.15964 common share and 0.31929 preferred share issued by Jereissati,
in the form of Units consisting of 1 (one) common share and 2 (two) preferred shares, for each share
issued by IESC, which incorporates one award of 16.4% to IESC shareholders, and was achieved,
independently and without undue influence, in the negotiation meetings between the Committee and
the management of Jereissati. The Committee expresses its favorable recommendation to the
Replacement Relation proposed herein, considering that it is adequate for the implementation of the
Transaction and for the preservation of the interests of IESC's shareholders.
5.
Closing. There being no further matters to be discussed, the floor was offered to anyone who
wished to add an additional topic. There being no intervention from anyone, the meeting declared closed
and this draft was drawn up, which represents the will of those present.

São Paulo, August 26, 2021.

_________________________________
Fernando de Fontes Iunes
President of the Board

________________________________
Moacir Zilbovicius
Secretary

Members of the Independent Committee Present:

_________________________________
Fernando de Fontes Iunes

_________________________________
Fábio Hironaka Bicudo

_________________________________
Renata Bartoli de Noronha Soares

Minutes of the Meeting of the Independent Committee of Iguatemi Empresa de Shoppings Centers S.A.,
held on August 26, 2021.
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Annex V - Right of Withdrawal
(Pursuant to Article 20-A of CVM Ruling No. 481, of December 17, 2009)
1. Describe the event which gave or shall give rise to the withdrawal and its legal
grounds
Pursuant to the provisions of Art. 252, paragraphs 1 and 2 of Law 6,404/76, the right of
withdrawal shall be guaranteed to the shareholders of IESC and Jereissati dissenting
from the resolutions that approve the Transaction, in relation to the shares they hold,
continuously, from the date of disclosure of the Material Fact disclosed by IESC and
Jereissati on June 7, 2021 until the date of exercise of such right, and that clearly express
their intention to exercise the right of withdrawal, within the period of 30 (thirty) days from
the date of publication of the minutes of the General Meetings of IESC and Jereissati
that approve the Transaction.
2. Inform the shares and classes to which the right to withdraw applies
Shareholders of the Company dissenting from the resolution related to the Transaction,
in relation to their common shares held continously, as described above.
3. Inform the date of the first publication of the call notice for the meeting, as well
as the communication date of the material fact pertaining to the resolution which
gave or shall give rise to the withdrawal
The Material Fact that announced the Transaction was made available on the
Empresas.net website on June 7, 2021. The Call Notice of the aforementioned Meeting
that shall deliberate on the Transaction was made available on the Empresas.net website
on August 31, 2021.
4. Inform the term to exercise the right to withdraw and the date considered for
purposes of establishing the shareholders entitled to such right
The period for exercising the right to withdraw shall be 30 days from the publication of
the minutes of the Company's Meeting that approves the Transaction.
Only shareholders who do not approve the Transaction shall be entitled to the right of
withdrawal, whether through dissent, abstention or by not attending the respective
Company's Meeting, with respect exclusively to the shares that they hold continuously
since before the opening of the market on the date of disclosure of the material fact
mentioned in item 3 above until the date of effective exercise of the withdrawal right.
The payment of the share reimbursement amount shall depend on the completion of the
Transaction, under article 230 of the Corporations Act.
More information on the exercise of the right of withdrawal by the Company's
shareholders shall be included in the notice to shareholders to be published in due
course, after approval of the Transaction.

5. Inform the reimbursement amount per share or, in case it is not possible to prior
determine it, the management’s estimation for such amount
The amount to be paid as reimbursement shall correspond to the amount of R$18.39 per
common share of the Company.
6. Inform the calculation manner for the reimbursement amount
The reimbursement amount was calculated based on the equity of the Company's share,
based on the Company's balance sheet drawn up on 12.31.2020, approved at the
Jereissati's ordinary general meeting, held on April 27, 2021.
7. Inform whether the shareholders will be entitled to request the draw-up of the
special balance sheet
Shareholders shall have the right to request a special balance sheet, pursuant to art. 45,
paragraph 2 of the Corporate Law In this case, if the Transaction is not reconsidered
within the period established in paragraph 3 of art. 137 of the Corporations Law, the
shareholder shall receive 80% of the reimbursement amount, with the balance, if any,
paid within 120 days from the date of completion of the Transaction.
8. In case the reimbursement amount is determined by means of appraisal, list the
experts or expert companies recommended by the management
Not applicable.
9. In case of merger, share merger or consolidation involving controlling
companies, controlled companies or companies under common control: (a)
Calculate the share exchange ratio based on the net equity amount at market
prices or another criterion accepted by CVM; (b) Inform whether the
shareexchange rations set forth in the transaction’s protocol are less
advantageous than the ones calculated under item 9(a) above; (c) Inform the
shareexchange ratio based on the net equity amount at market prices or another
criterion accepted by CVM
In compliance with art. 264 of Law 6.404/76 and art. 8 of CVM Instruction 565, Meden
Consultoria Empresarial Ltda. ("Meden") was hired to calculate the exchange ratio of
IESC shareholders' shares by Jereissati shares, based on the equity value at market
prices of both companies, evaluating both equity values according to the same criteria
and on the base date of June 30, 2021. The calculation made by Meden is the object of
the appraisal report constituting Annex II to the Protocol and Justification, that was
exclusively prepared for purposes of article 264 of Law No. 6,404/76.
According to the appraisal report presented by Meden, the equity value, at market prices,
on the referred base date, (i) of the shares issued by IESC to be incorporated to
Jereissati's equity, is BRL(thousand)6,673,747; and (ii) of Jereissati is
R$(thousand)3,449,752. Thus, applying the theoretical exchange ratio based on such

criteria would result in the issue of 0.9653 shares issued by Jereissati for each IESC
common share, which is not as beneficial to IESC shareholders as the one negotiated
and actually proposed by the management of the Company and of Jereissati.
10. Inform the equity amount of each share appraised pursuant to the last
approved balance sheet
On the date of approval of the Transaction by the aforementioned Company Meeting,
the last balance sheet approved shall have the base date of December 31, 2020. The
equity value per share of the Company on December 31, 2020 was R$18.39.
11. Inform the quotation for each class or kind of shares to which the withdrawal
applies in the markets where they are traded, listing: (i) Minimum, average and
maximum quotation for each year, over the last three (3) years; (ii) Minimum,
average and maximum quotation for each quarter, over the last two (2) years; (iii)
Minimum, average and maximum quotation for each month, over the last six (6)
months; and (iv) Average quotation over the last ninety (90) days
Minimum, average and maximum quotation for each year, over the last three (3)
years;

Average
Maximum
Minimum

2020
26.26
40.70
18.50

2019
28.19
37.80
20.00

2018
22.64
49.99
17.38

Minimum, average and maximum quotation for each quarter, over the last two (2)
years;

2T21
Average 30.08
Maximum 35.86
Minimum 25.77

1T21
24.10
26.68
21.52

4T20
23.85
26.81
20.26

3T20
23.99
26.63
20.16

2T20
22.27
26.23
18.50

1T20
34.95
40.70
18.50

4T19
32.56
37.80
29.52

3T19
30.60
32.15
26.63

2T19
24.78
26.75
22.97

Minimum, average and maximum quotation for each month, over the last six (6)
months;

Average
Maximum
Minimum

Jul/21
34.82
36.68
32.17

Jun/21 May/21
34.09
28.99
35.86
29.97
29.20
27.29

Apr/21
27.02
28.22
25.77

Mar/21
24.09
26.68
21.52

Feb/21
24.04
25.71
22.01

1T19
24.65
27.09
20.00

Average quotation over the last ninety (90) days
90 days
Average 31.99

Annex VI - Origins and Justifications of Proposed Bylaws Amendments
(Pursuant to article 11, II of CVM Ruling No. 481, of December 17, 2009)

EXHIBIT VI - REPORT DETAILING THE ORIGIN AND JUSTIFICATION OF THE AMENDMENT TO THE BYLAWS AND ANALYZING THEIR LEGAL AND
ECONOMIC EFFECTS
(For purposes of article 11 of CVM Ruling No. 481/2009)
BYLAWS WITH THE PROPOSED AMENDMENTS

ORIGINAL WORDING
PROPOSED WORDING
MODIFICATION PROPOSAL
JUSTIFICATIONS
CHAPTER I – CORPORATE NAME, PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS, PURPOSE, AND DURATION
ARTICLE
1:
JEREISSATI ARTICLE 1: IGUATEMI S.A. ARTICLE
1:
JEREISSATI
Amend the Company's corporate
Participações S.A. (“Company”) is (“Company”) is a joint-stock Participações
IGUATEMI
S.A.
name due to the corporate
a joint-stock company governed company governed by these Bylaws (“Company”) is a joint-stock company reorganization and include wording on
by these Bylaws and by the legal and by the legal provisions governed by these Bylaws and by the
the segment in which the Company's
provisions applicable thereto.
applicable thereto.
legal provisions applicable thereto.
shares will be listed after the
Transaction and to which it will be
Sole
Paragraph:
With
the Sole Paragraph: With the Company’s
subject.
Company’s admission to the admission to the segment referred to as
segment referred to as Level 1 of Level 1 of Corporate Governance of B3
Corporate Governance of B3 S.A. - S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“Level 1”
Brasil, Bolsa, Balcão (“Level 1” and and “B3”, respectively), the Company,
“B3”, respectively), the Company, its shareholders, including controlling
its
shareholders,
including shareholders,
administrators
and
controlling
shareholders, members of the Audit Committee, when
administrators and members of the convened, are subject to the provisions
Audit Committee, when convened, of the Corporate Governance Level 1
are subject to the provisions of the Listing Regulations of B3 (“Level 1
Corporate Governance Level 1 Regulations”).
Listing Regulations of B3 (“Level 1
Regulations”).
ARTICLE 2: The Company’s ARTICLE 2: The Company’s ARTICLE 2: The Company’s principal
Change the authority to create
principal place of business is principal place of business is place of business is located in the City
branches, among others.
located in the City of São Paulo, located in the City of São Paulo, of São Paulo, State of São Paulo, at
State of São Paulo, at Rua State of São Paulo, and may, upon Rua Angelina Maffei Vita, 200, 9th floor
Angelina Maffei Vita, 200 – 9º resolution from the Board of – ZIP 01455-070 part, and may, upon
andar, CEP 01455-070, part, and Directors, create, transfer and resolution by the Executive Board of
may, upon resolution by the extinguish branches, representation Directors, create, transfer and close

Executive Office, create, transfer
and close branches, agencies,
representation
offices
and
warehouses, and any other
establishments in any part of the
national territory or abroad.
ARTICLE 3: The purpose of the
Company is to participate in the
capital of other companies, as a
partner or shareholder, as well as
to provide economic, financial and
tax advisory and consulting
services.

offices and warehouses, and any
other establishments in any part of
the national territory or abroad.

branches, agencies, representation
offices and warehouses, and any other
establishments in any part of the
national territory or abroad.

ARTICLE 3: The purpose of the
Company is: (i) the commercial
exploration
and
planning
of
shopping malls; (ii) the provision of
services of administration of
regional shopping malls and mixeduse real estate complexes; (iii) the
purchase and sale of real
properties; (iv) the exploration of
short-term
parking
lots;
(v)
intermediation in promotional space
leasing;
(vi)
the
conduction,
individually or in partnerships, of
real estate developments, the
incorporation, construction and
parceling of real properties, as well
as the administration of its own
properties; (vii) the provision of
advisory
services
for
the
prospection, conception, formation
and implementation of real estate
developments; (viii) the provision of
online services of intermediation of
sales of products to end customers;
(ix) the provision of digital services
for the operationalization of ecommerce; (x) the creation of
studies, projects and planning of
promotions and merchandising; (xi)
the conduction other activities

ARTICLE 3: The purpose of the
Company is: (i) the commercial
exploration and planning of shopping
malls; (ii) the provision of services of
administration of regional shopping
malls and mixed-use real estate
complexes; (iii) the purchase and sale
of real properties; (iv) the exploration of
short-term
parking
lots;
(v)
intermediation in promotional space
leasing; (vi) the conduction, individually
or in partnerships, of real estate
developments,
the
incorporation,
construction and parceling of real
properties, as well as the administration
of its own properties; as well as (vii) the
provision of economic, financial and tax
advisory and advisory services for the
prospection, conception, formation and
implementation
of
real
estate
developments; (viii) the provision of
online services of intermediation of
sales of products to end customers; (ix)
the provision of digital services for the
operationalization of e-commerce; (x)
the creation of studies, projects and
planning
of
promotions
and
merchandising; (xi) the conduction
other activities similar or related to its
corporate purpose; and (xii) interest in

Expand and specify the Company’s
corporate purpose.

ARTICLE 5: The Company’s
share capital, fully subscribed and
paid up, is seven hundred and
forty-one million, nine hundred
and eighty-six thousand, six
hundred and eight reais and fiftyone
centavos
(BRL
741,986,608.51), divided into
eighty-seven
million,
eight
hundred
and
eighty-nine
thousand, one hundred and
seventy-four
(87,889,174)
registered common shares, in the
book-entry form and without par
value.
Paragraph One:Paragraph One:
The shares issued by the
Company are book-entry shares,
kept in a deposit account in the
name of their holders, with a
financial
institution
properly
authorized by the Brazilian
Securities Commission (Comissão
de Valores Mobiliários - “CVM”) to
provide such service, and the
shareholders may be charged for
the cost referred to in article 35,
paragraph 3, of Law No. 6,404/76,

similar or related to its corporate other companies, as quotaholder,
purpose; and (xii) interest in other shareholder or associate, in any way
companies,
as
quotaholder, permitted by law.
shareholder or associate, in any
way permitted by law.
CHAPTER II - SHARE CAPITAL AND SHARES
ARTICLE 5: The Company’s ARTICLE 5: The Company’s corporate
corporate capital, fully subscribed capital, fully subscribed and paid up, is
and
paid
up,
is R$1.099.515.568,97,
divided
into
R$1.099.515.568,97, divided into 77.829.571 common shares and
77,829,571 common shares and 35,682,251 preferred shares, all
35,682,251 preferred shares, all registered and without par value.
registered and without par value.
Sole ParagraphFirst : The shares
Sole Paragraph: The shares issued issued by the Company are book-entry
by the Company are book-entry shares, kept in a deposit account in the
shares, kept in a deposit account in name of their holders, with a financial
the name of their holders, with a institution properly authorized by the
financial
institution
properly Brazilian
Securities
Commission
authorized
by
the
Brazilian (Comissão de Valores Mobiliários Securities Commission (Comissão “CVM”) to provide such service, and the
de Valores Mobiliários - “CVM”) to shareholders may be charged for the
provide such service, and the cost referred to in article 35, paragraph
shareholders may be charged for 3, of Law No. 6,404/76, observing the
the cost referred to in Article 35, caps set by the CVM.
paragraph 3, of Law No. 6,404/76,
observing the caps set by the CVM. Second Paragraph ARTICLE 6: Each
common share shall correspond to one
vote at the General Meetings.
Paragraph Three ARTICLE 8: The
Company may not issue preferred or
founder’s shares.

Include a provision for the issuance of
preferred shares by virtue of the
Transaction, detail their voting rights
on certain matters and their economic
advantages, and adapt the other
provisions.

observing the caps set by the
CVM.
Paragraph Two:Paragraph Two:
Each common share shall
correspond to one vote at the
General Meetings.
Paragraph Three: The Company
may not issue preferred shares or
founder’s shares.
ARTICLE 7: The preferred shares
issued by the Company do not give
their holders the right to vote, except
with regard to the matters specified
in paragraph one below, being
ensured the following preferences
and advantages:

ARTICLE 7: The preferred shares
issued by the Company do not give their
holders the right to vote, except with
regard to the matters specified in
paragraph one below, being ensured
the
following
preferences
and
advantages:

(a) the right to receive dividends and
any other capital distributions by the
Company at a sum equal to three (3)
times the amount paid for each
common share;

(a) the right to receive dividends and
any other capital distributions by the
Company at a sum equal to three (3)
times the amount paid for each
common share;

(b) the right to be included in a public
offering for the acquisition of shares
due to sale of control, and in such
case each preferred share shall be
entitled to a price per share equal to
three (3) times the price paid for
each common share;

(b) the right to be included in a public
offering for the acquisition of shares
due to disposal of control, and in such
case each preferred share shall be
entitled to a price per share equal to
three (3) times the price paid for each
common share;

(c)
priority
in
the
capital
reimbursement
over
common
shares, in case the Company is

(c) priority in the capital reimbursement
for common shares, in case the
Company is liquidated, at the amount

Include a provision for the issuance of
preferred shares by virtue of the
Transaction, detail their its voting
rights on certain matters and their
economic advantages, and adapt the
other provisions. Also include
paragraph 3, in accordance to the
requirement presented by B3 S.A. –
Brasil, Bolsa e Balcão.

liquidated, at the amount per
preferred share corresponding to
three (3) times the amount per
common share;
(d) the right to receive, in case the
Company is liquidated, after the
priority capital reimbursement and
the capital reimbursement for
common shares, three (3) times the
amount attributed to each common
share upon the division of the
remaining assets applicable to the
shareholders.
Paragraph One: Preferred shares
shall have voting rights in the
matters specified below:
(i) corporate transactions proposed
by the management bodies,
involving the conversion, takeover,
merger of shares, consolidation or
spin-off of the Company;
(ii) approval of proposals to execute
agreements between the Company
and the controlling shareholder,
either directly or through third
parties, as well as other companies
in which the controlling shareholder
holds an interest, whenever, due to
legal provisions or the bylaws, they
are incumbent upon the General
Meeting;

per preferred share corresponding to
three (3) times the amount per common
share;
(d) the right to receive, in case the
Company is liquidated, after the priority
capital reimbursement and the capital
reimbursement of common shares,
three (3) times the amount attributed to
each common share upon the division
of the remaining assets applicable to
the shareholders.
Paragraph One: Preferred shares shall
have voting rights in the matters
specified below:
(i) corporate transactions proposed by
the management bodies, involving the
conversion, takeover, merger of shares,
consolidation or spin-off of the
Company;
(ii) approval of proposals to execute
agreements between the Company and
the controlling shareholder, either
directly or through third parties, as well
as other companies in which the
controlling shareholder holds an
interest, whenever, due to legal
provisions or the bylaws, they are
incumbent upon the General Meeting;
(iii) appraisal of assets to be contributed
in capital increases;

(iii) appraisal of assets to be
contributed in capital increases;
(iv) choice of institution or
specialized company to prepare an
appraisal report on the Company’s
shares, in the cases set forth in
these Bylaws, or upon an order from
the Securities Commission;
(v) amendment to or revocation of
Articles 7, 8, 19, Sole Paragraph of
Article 22, Paragraphs One to Five
of Article 25, Articles 29 and 30 and
Chapters VIII, IX, XII, XIII and XIV of
these Bylaws (or any subsequent
renumbering or relocation of said
provisions, if any), except if the
amendment or revocation is due to
an adaptation of said provisions to
new rules that may be established in
the Novo Mercado Rules, although
the Company is listed at Level 1.
Paragraph Two: The approval of
the matters listed in paragraph one
above by the General Meeting shall
depend on prior approval or
ratification from the holders of
preferred shares, gathered at a
special meeting, on the terms of
Article 20 of these Bylaws.
Paragraph Three: The rights
granted in articles (i) 105, (ii) 123,
sole paragraph, items “c” and “d”;

(iv) choice of institution or specialized
company to prepare an appraisal report
on the Company’s shares, in the cases
set forth in these Bylaws, or upon an
order from the Securities Commission;
(v) amendment to or revocation of
Articles 7, 8, 19, Sole Paragraph of
Article 22, Paragraphs One to Five of
Article 25, Articles 29 and 30 and
Chapters VIII, IX, XII, XIII and XIV of
these Bylaws (or any subsequent
compensations or relocations of said
provisions, if any), except if the
amendment or revocation is due to an
adaptation of said provisions to new
rules that may be established in the
Novo Mercado Rules, although the
Company is listed at Level 1.
Paragraph Two: The approval of the
matters listed in paragraph one above
by the General Meeting shall depend on
prior approval or ratification from the
holders of preferred shares, gathered at
a special meeting, on the terms of
Article 20 of these Bylaws.
Paragraph Three: The rights granted
in articles (i) 105, (ii) 123, sole
paragraph, items “c” and “d”; (iii) 126,
paragraph 3; (iv) 141, paragraph 4, II,
and paragraph 5; (v) 157, paragraph 1;
(vi) 159, paragraph 4; (vii) 161,
paragraph 2; (viii) 163, paragraph 6; (ix)
206, II, “b”; and (x) 246, paragraph 1,

(iii) 126, paragraph 3; (iv) 141,
paragraph 4, II, and paragraph 5; (v)
157, paragraph 1; (vi) 159,
paragraph 4; (vii) 161, paragraph 2;
(viii) 163, paragraph 6; (ix) 206, II,
“b”; and (x) 246, paragraph 1, "a", all
of Law 6,404/76, may be exercised
by shareholders who are holders of
a number of shares representing a
percentage of participation in the
dividends
("PnD-Shareholder)"
equal to the percentage of capital
stock or shares, as the case may be,
established in such articles of Law
6,404/76. The PnD-Shareholder will
be determined by applying the
following formula:

"a", all of Law 6,404/76, may be
exercised by shareholders who are
holders of a number of shares
representing
a
percentage
of
participation in the dividends ("PnDShareholder)" equal to the percentage
of capital stock or shares, as the case
may be, established in such articles of
Law 6,404/76. The PnD-Shareholder
will be determined by applying the
following formula:

PnD-Shareholder = 100 x (XON +
3xYPN) %
(TON + 3xTPN)

PnD-Shareholder = participation in
dividends of a certain set of common
and pre-ferred shares, expressed in
percentage terms;

Where:
PnD-Shareholder = participation in
dividends of a certain set of
common and pre-ferred shares,
expressed in percentage terms;
XON = number of common shares
issued by the Company held by
shareholders who intend to meet the
applicable quorums;
YPN = number of preferred shares
issued by the Company held by

PnD-Shareholder = 100 x (XON +
3xYPN) %
(TON + 3xTPN)
Where:

XON = number of common shares
issued by the Company held by
shareholders who intend to meet the
applicable quorums;
YPN = number of preferred shares
issued by the Company held by
shareholders who intend to make up
the applicable quorums;
TON = total number of common shares
issued by the Company, excluding
common shares held in treasury; and

shareholders who intend to make up
the applicable quorums;

TPN = total number of preferred shares
issued by the Company, excluding
preferred shares held in treasury.

TON = total number of common
shares issued by the Company,
excluding common shares held in
treasury; and

ARTICLE 6: The Company’s
share capital may be increased by
common shares, regardless of an
amendment to the Bylaws, upon a
resolution by the Board of
Directors, up to the
limit of one hundred and thirty-six
million, two hundred and eighty
thousand (136,280,000) common
shares.
Sole Paragraph - Within the
authorized capital limit, the Board
of Directors may:
(i) approve the issue of shares,
subscription
warrants
or
debentures
convertible
into
shares, upon public or private
subscription, setting the issue
price, payment conditions and
other conditions of the issue;

TPN = total number of preferred
shares issued by the Company,
excluding preferred shares held in
treasury.
ARTICLE 9: The Company’s share
capital
may
be
increased,
regardless of an amendment to the
Bylaws, upon a resolution from the
Board of Directors, up to the limit of
one hundred and fifty million
(150,000,000) shares. The shares
thus issued may be common or
preferred, observing, in any case,
the limit set forth in Article 15,
paragraph 2, of Law No. 6,404/76.
Sole Paragraph: Within the
authorized capital limit, the Board of
Directors may:
(i) approve the issue of shares,
subscription warrants or debentures
convertible into shares, upon public
or private subscription, setting the
issue price, payment conditions and
other conditions of the issue;

ARTICLE 6 ARTICLE 9: The
Company’s share capital may be
increased, with common shares
regardless of an amendment to the
Bylaws, upon a resolution from the
Board of Directors, up to the limit of one
hundred and thirty-six million, two
hundred
and
eighty
thousand
(136,280,000) one hundred and fifty
million (150,000,000) common shares.
The shares thus issued may be
common or preferred, observing, in any
case, the limit set forth in Article 15,
paragraph 2, of Law No. 6,404/76.
Sole Paragraph: Within the authorized
capital limit, the Board of Directors may:
(i) approve the issue of shares,
subscription warrants or debentures
convertible into shares, upon public or
private subscription, setting the issue
price, payment conditions and other
conditions of the issue;

Change the authorized capital limit
and provide that common and
preferred shares may be issued.

(ii) pursuant to a plan approved by
the General Meeting, grant stock
options to managers, employees
of the Company or company under
its control and/or individuals who
provide services to them, without
the
shareholders
having
preemptive rights to subscribe
such shares.
ARTICLE 7 - Upon resolution from
the General Meeting or the Board
of Directors, as the case may be,
the Company’s capital may be
increased upon capitalization of
profits or reserves.
ARTICLE 8: Upon resolution from
the General Meeting or the Board
of Directors, as the case may be,
the deadline for the exercise of the
preemptive right for the issue of
shares, subscription warrants or
debentures convertible into shares
may be reduced, in the events set
out in Article 172 of Law No.
6,404/76.
ARTICLE 9: In the cases where
the law gives the right of
withdrawal to a shareholder that
dissents from a resolution at the
General
Meeting,
the
reimbursement amount shall be
based on the net equity value
contained in the latest balance
sheet approved by the General

(ii) pursuant to a plan approved by
the General Meeting, grant stock
options to managers, employees of
the Company or company under its
control and/or individuals who
provide services to them, without
the shareholders having preemptive
rights to subscribe such shares.
ARTICLE 10: Upon resolution from
the General Meeting or the Board of
Directors, as the case may be, the
Company’s
capital
may
be
increased upon capitalization of
profits or reserves, with or without
share bonus.
ARTICLE 11: Upon a resolution
from the General Meeting or the
Board of Directors, as the case may
be, the deadline for the exercise of
the preemptive right for the issue of
shares, subscription warrants or
debentures convertible into shares
may be reduced or excluded, int he
events set out in Article 172 of Law
No. 6,404/76.
ARTICLE 12: In the cases where
the law gives the right of withdrawal
to a shareholder that dissents from
a resolution at the General Meeting,
the reimbursement amount shall be
based on the net equity value
contained in the latest balance
sheet approved by the General
Meeting, observing the provisions of
Article 45 of Law No. 6,404/76.

(ii) pursuant to a plan approved by the
General Meeting, grant stock options to
managers, employees of the Company
or company under its control and/or
individuals who provide services to
them, without the shareholders having
preemptive rights to subscribe such
shares.
ARTICLE 7th 10: Upon resolution from
the General Meeting or the Board of
Directors, as the case may be, the
Company’s capital may be increased
upon capitalization of profits or
reserves, with or without share bonus.
ARTICLE 8th11: Upon resolution from
the General Meeting or the Board of
Directors, as the case may be, the
deadline for the exercise of the
preemptive right for the issue of shares,
subscription warrants or debentures
convertible into shares may be reduced
or excluded, in the events set out in
Article 172 of Law No. 6,404/76.
ARTICLE 9th12: In the cases where
the law gives the right of withdrawal to
a shareholder that dissents from a
resolution at the General Meeting, the
reimbursement amount shall be based
on the net equity value contained in the
latest balance sheet approved by the
General Meeting, observing the
provisions of Article 45 of Law No.
6,404/76.

Inclusion clarifying the
possibility of capitalizing
profits or reserves, with or
without share bonus.

Include "exclusion" from
the term of the Preemptive
Right.

Meeting, observing the provisions
of Article 45 of Law No. 6,404/76.
ARTICLE 10: The shareholder
that does not make the payment
corresponding to the shares
subscribed under the conditions
set forth in the respective
subscription warrant or capital call
shall be lawfully considered to be
in arrears, pursuant to Article 106,
paragraph 2, of Law No. 6,404/76,
being subject to (i) a fine of ten
percent (10%) of the amount of the
payment in arrears, without
prejudice to adjustment for
inflation according to the positive
variation of the General Market
Price Index (Índice Geral de
Preços ao Mercado – IGP-M),
published by the Getúlio Vargas
Foundation – FGV, or an index
that may replace it, if it is
discontinued, at the lowest
frequency permitted; (ii) the
provisions of Article 107 of Law
No. 6,404/76; and (iii) to the
payment of interest on arrears of
twelve percent (12%) per year, pro
rata temporis.
ARTICLE 11: The General
Meeting shall occur, ordinarily,
within the first four (4) months
subsequent to the end of the fiscal
year to resolve upon the matters
set forth in Article 132 of Law

ARTICLE 13: The shareholder that
does not make the payment
corresponding to the shares
subscribed under the conditions set
forth in the respective subscription
warrant or capital call shall be
lawfully considered to be in arrears,
pursuant to Article 106, paragraph
2, of Law No. 6,404/76, being
subject to (i) a fine of ten percent
(10%) of the amount of the payment
in arrears, without prejudice to
adjustment for inflation according to
the positive variation of the General
Market Price Index (Índice Geral de
Preços ao Mercado – IGP-M),
published by the Getúlio Vargas
Foundation – FGV, or an index that
may replace it, if it is discontinued,
at the lowest frequency permitted;
(ii) the provisions of Article 107 of
Law No. 6,404/76; and (iii) to the
payment of interest on arrears of
twelve percent (12%) per year, pro
rata temporis.

ARTICLE 1013: The shareholder that
does
not
make
the
payment
corresponding to the shares subscribed
under the conditions set forth in the
respective subscription warrant or
capital call shall be lawfully considered
to be in arrears, pursuant to Article 106,
paragraph 2, of Law No. 6,404/76,
being subject to (i) a fine of ten percent
(10%) of the amount of the payment in
arrears, without prejudice to adjustment
for inflation according to the positive
variation of the General Market Price
Index (Índice Geral de Preços ao
Mercado – IGP-M), published by the
Getúlio Vargas Foundation – FGV, or
an index that may replace it, if it is
discontinued, at the lowest frequency
permitted; (ii) the provisions of Article
107 of Law No. 6,404/76; and (iii) to the
payment of interest on arrears of twelve
percent (12%) per year, pro rata
temporis.

CHAPTER III – GENERAL MEETING
ARTICLE 1114: The General ARTICLE 1114: The General Meeting
Meeting shall occur, ordinarily, shall occur, ordinarily, within the first
within the first four (4) months four (4) months subsequent to the end
subsequent to the end of the fiscal of the fiscal year to resolve upon the
year to resolve upon the matters set matters set forth in Article 132 of Law
forth in Article 132 of Law 6,404/76, 6,404/76, and extraordinarily, whenever

Change the procedure for
calling the General
Meeting, and adjust other
rules related to the
Company's general

6,404/76, and extraordinarily,
whenever
required
by
the
corporate interests and in the
cases set forth in law and in these
Bylaws.
Paragraph One:Paragraph One:
The General Meeting shall be
called by the Board of Directors, or
as provided for in the sole
paragraph of article 123 of Law
6,404/76.
Paragraph Two:Paragraph Two:
The General Meeting shall be
installed and chaired by the
Chairman of the Board of
Directors, or, in his absence, by a
person appointed by him or by any
Director present at the Meeting,
who will be responsible for
choosing one of those present to
act as secretary.

and
extraordinarily,
whenever
required by the corporate interests
and in the cases set forth in law and
in these Bylaws.
Paragraph One: The General
Meeting shall be called by the
Chairman of the Board of Directors
or by four (4) members of the Board
of Directors acting jointly, or in the
manner set forth in the sole
paragraph of Article 123 of Law No.
6,404/76, also observing the
provisions in the CVM regulations
on information, public requests for
power of attorney, participation and
distance
voting
at
General
Meetings.
Paragraph Two: The General
Meeting shall be convened by the
Chairman of the Board of Directors
or, in his absence, by a person
appointed by the Chairman of the
Board of Directors, being presided
over by the Chairman of the Board
of Directors or by a person
appointed by him. The Chairman of
the General Meeting shall choose
one of the persons in attendance to
act as secretary.
Paragraph Three: The Annual
General
Meeting
and
the
Extraordinary General Meeting may
be cumulatively called and held at

required by the corporate interests and
in the cases set forth in law and in these
Bylaws.
Paragraph One: The General Meeting
shall be called by the Chairman of the
Board of Directors or by four (4)
members of the Board of Directors
acting jointly, or in the manner set forth
in the sole paragraph of Article 123 of
Law
No.
6,404/76,
also
observingaccording to the provisions in
the CVM regulations on information,
public requests for power of attorney,
participation and remote voting at
General Meetings.
Paragraph Two: The General Meeting
shall be convened installed and
presided by the Chairman of the Board
of Directors or, in his absence, by a
person appointed by the Chairman of
the Board of Directors, being presided
over by the Chairman of the Board of
Directors or by any attending member
of the Board person appointed by him.
The Chairman of the General Meeting,
who shall choose one or more of the
persons in attendance to act as
secretary.
Paragraph Three: The Annual General
Meeting and the Extraordinary General
Meeting may be cumulatively called
and held at the same place or virtually,
on the satesame date and time, and

meetings, pursuant to
CVM regulations.

ARTICLE 12: Before the General
Meeting is convened, the duly
identified shareholders shall sign
the
Shareholder
Attendance
Register, which shall contain their
names and the number of shares
they hold.
ARTICLE
13:
Only
the
shareholders that prove their
status, on the terms of article 126
of Law No. 6,404/76, may attend
and vote at the General Meetings.
ARTICLE 14: The resolutions of
the General Meeting, save for the
exceptions set forth by law and
these Bylaws, shall be made by
the majority of votes of the
attending
and
represented
shareholders, with blank votes not
being computed.
ARTICLE 15: Minutes of the works
and resolutions of the General
Meeting shall be recorded in a
book for such specific purpose,
signed by all members of the
presiding board and attending
shareholders representing at least
the necessary majority for the
resolutions made.

the same place or virtually, on the
satesame date and time, and
recorded in the same minutes,
pursuant to the regulations in force,
with remote attendance and voting
being permitted.
ARTICLE 15: Before the General
Meeting is convened, the duly
identified shareholders shall sign the
Shareholder Attendance Register,
which shall contain their names and
the number of shares they hold.

recorded in the same minutes, pursuant
to the regulations in force, with remote
attendance and voting being permitted.

ARTICLE 16: Only the shareholders
that prove their status, on the terms
of article 126 of Law No. 6,404/76,
may attend and vote at the General
Meetings.
ARTICLE 17: The resolutions of the
General Meeting, save for the
exceptions set forth by law, shall be
made by the majority of votes of the
attending
and
represented
shareholders, with blank votes or
abstentions not being computed.

ARTICLE 1316: Only the shareholders
that prove their status, on the terms of
article 126 of Law No. 6,404/76, may
attend and vote at the General
Meetings.
ARTICLE 1417: The resolutions of the
General Meeting, save for the
exceptions set forth by law and these
Bylaws, shall be made by the majority
of votes of the attending and
represented shareholders, with blank
votes or abstentions not being
computed.
ARTICLE 1518: Minutes of the works
and resolutions of the General Meeting
shall be recorded in a book for such
specific purpose, signed by all
members of the presiding board and
attending shareholders representing at
least the necessary majority for the
resolutions made.

ARTICLE 18: Minutes of the works
and resolutions of the General
Meeting shall be recorded in a book
for such specific purpose, signed by
all members of the presiding board
and
attending
shareholders
representing at least the necessary
majority for the resolutions made.

ARTICLE 1215: Before the General
Meeting is convened, the duly identified
shareholders
shall
sign
the
Shareholder Attendance Register,
which shall contain their names and the
number of shares they hold.

Include “abstentions” in
non-computed votes.

ARTICLE 19: Without prejudice to
the duties attributed by law to the
General Meeting, the General
Meeting is responsible for resolving
upon:
(i) the Company’s withdrawal from
Level 1, when the initiative is taken
by the Company;
(ii) the choice of institution or
specialized company to prepare an
appraisal report on the Company’s
shares, in the cases set forth in
these Bylaws, or upon an order from
the Securities Commission;
(iii) the waiver of a public offering in
case of voluntary withdrawal from
Level 1, pursuant to the rules
contained in Article 49 of these
Bylaws;
(iv) the approval of proposals for the
execution of agreements between
the Company and the controlling
shareholder, either directly or
through third parties, as well as
other companies in which the
controlling shareholder holds an
interest, in cases where, pursuant to
the legal provisions applicable to
publicly-held companies, the duty
lies solely with the General Meeting;
and

ARTICLE 19: Without prejudice to the
duties attributed by law to the General
Meeting, the General Meeting is
responsible for resolving upon:
(i) the Company’s withdrawal from
Level 1, when the initiative is taken by
the Company;
(ii) the choice of institution or
specialized company to prepare an
appraisal report on the Company’s
shares, in the cases set forth in these
Bylaws, or upon an order from the
Securities Commission;
(iii) the waiver of a public offering in
case of voluntary withdrawal from Level
1, pursuant to the rules contained in
Article 49 of these Bylaws;
(iv) the approval of proposals for the
execution of agreements between the
Company
and
the
controlling
shareholder, either directly or through
third parties, as well as other
companies in which the controlling
shareholder holds an interest, in cases
where, pursuant to the legal provisions
applicable to publicly-held companies,
the duty lies solely with the General
Meeting; and
(v) the resolution of cases not
contemplated
by these Bylaws,

Include provision to list the
powers of the Company’s
General Meeting, including
to reflect rights and
governance mechanisms
substantially similar to
those required by the
Novo Mercado Rules.

(v) the resolution of cases not
contemplated by these Bylaws,
observing the provisions of Law No.
6,404/76.
Sole Paragraph: For purposes of
the provisions in sub-item (iii) above:
(a) the General Meeting shall be
convened, at first call, with the
presence
of
shareholders
representing at least two-thirds (2/3)
of the outstanding shares, that is, all
shares issued by the Company,
save for the shares held by the
controlling shareholder, by persons
connected thereto, by Company’s
administrators and the shares held
in treasury;
(b) if the quorum set forth in item (a)
is not reached, the General Meeting
may be convened at second call,
with the presence of any number of
shareholders that own outstanding
shares;
(c) the resolution regarding the
waiver of a public offering for the
acquisition of shares must be made
by the majority of the votes of
shareholders that own outstanding
shares, present at the General
Meeting.

observing the provisions of Law No.
6,404/76.
Sole Paragraph: For purposes of the
provisions in sub-item (iii) above:
(a) the General Meeting shall be
convened, at first call, with the presence
of shareholders representing at least
two-thirds (2/3) of the outstanding
shares, that is, all shares issued by the
Company, save for the shares held by
the controlling shareholder, by persons
connected thereto, by Company’s
administrators and the shares held in
treasury;
(b) if the quorum set forth in item (a) is
not reached, the General Meeting may
be convened at second call, with the
presence
of
any
number
of
shareholders that own outstanding
shares;
(c) the resolution regarding the waiver
of a public offering for the acquisition of
shares must be made by the majority of
the votes of shareholders that own
outstanding shares, present at the
General Meeting.

CHAPTER IV - SPECIAL MEETING
ARTICLE 20: The approval of the ARTICLE 20: The approval of the
matters specified in paragraph one matters specified in paragraph one of
of Article 7 of these Bylaws at a Article 7 of these Bylaws at a General
General Meeting shall depend on Meeting shall depend on prior approval
prior approval or ratification by the or ratification by the holders of preferred
holders
of
preferred
shares shares gathered at a special meeting
gathered at a special meeting (“Special Meeting”).
(“Special Meeting”).
Paragraph One: The provisions of
Paragraph One: The provisions of Chapter III above with regard to the call,
Chapter III above with regard to the chairman, appointment of secretary and
call, chairman, appointment of form of holding, as well as the rules of
secretary and form of holding, as representation in relation to the General
well as the rules of representation in Meetings, also apply to the Special
relation to the General Meetings, Meetings.
also apply to the Special Meetings.
Paragraph Two: The Special Meeting
Paragraph Two: The Special shall be convened, at first call, with the
Meeting shall be convened, at first presence of shareholders representing
call,
with
the
presence
of at least twenty-five percent (25%) of the
shareholders representing at least preferred shares and, at second call,
twenty-five percent (25%) of the with shareholders representing any
preferred shares and, at second call, number of preferred shares. The
with shareholders representing any resolutions shall be made by the
number of preferred shares. The majority of the votes of the voting
resolutions shall be made by the shareholders, if a different voting
majority of the votes of the voting quorum is not required by Law No.
shareholders, if a different voting 6,404/76. The minutes of the Special
quorum is not required by Law No. Meeting shall record the number of
6,404/76. The minutes of the votes cast by the shareholders that
Special Meeting shall record the have the right to vote for and against
number of votes cast by the each resolution, and state the total
shareholders that have the right to interest of the shareholders that voted
vote for and against each resolution, for and against each resolution.
and state the total interest of the

Include a chapter on the
functioning of the Special
Meeting of holders of
preferred shares, for the
exercise of voting rights on
specific matters as
provided for in the
Bylaws.Include a chapter
on the operation of the
Special Meeting as a way
for holders of preferred
shares to exercise their
voting rights on specific
matters as provided for in
the Bylaws.

ARTICLE 16: The Company’s
Management shall be carried out
by a Board of Directors and an
Executive Office, pursuant to law
and these Bylaws.
ARTICLE 17: The members of the
Board of Directors and the
Executive Office shall be invested
in office upon execution of an
instrument of investiture in the
proper book, within thirty (30) days
following the election thereof, and
are released from posting bond as
guarantee of their office.

shareholders that voted for and
against each resolution.
CHAPTER V - MANAGEMENT
I - GENERAL RULES
ARTICLE 21: The Company’s
Management shall be carried out by
a Board of Directors and an
Executive Office, pursuant to law
and these Bylaws.
ARTICLE 22: The members of the
Board of Directors and the
Executive Office shall be vested in
their respective positions upon
signing an instrument of investiture
in the proper book, within thirty (30)
days following their election, at
which time they must declare the
number of shares, subscription
warrants, stock options, debentures
convertible into shares and other
securities issued by the Company
and controlled companies or
companies in the same group, held
thereby, and inform the changes to
their positions, and they shall be
dismissed from posting a bond to
secure their management. The
investiture of the administrators,
whether
sitting
members
or
alternates
thereof,
shall
be
conditioned upon the execution of
instruments of investiture, which
shall state their subjection to the
arbitration clause referred to in
Article 51 of these Bylaws.

ARTICLE 1621: The Company’s
Management shall be carried out by a
Board of Directors and an Executive
Office, pursuant to law and these
Bylaws.
ARTICLE 1722: The members of the
Board of Directors and the Executive
Office shall be vested in their respective
positions upon signing an instrument of
investiture in the proper book, within
thirty (30) days following their election,
at which time they must declare the
number
of
shares,
subscription
warrants, stock options, debentures
convertible into shares and other
securities issued by the Company and
controlled companies or companies in
the same group, held thereby, and
inform the changes to their positions,
and they shall be dismissed from
posting a bond to secure their
management.
Paragraph One:Paragraph One: The
investiture of sitting and alternate
administrators will be subject to the
signing of the Administrator Consent
Term in accordance with the provisions
of the Level 1 Regulations, as well as
compliance with the applicable legal
requirements, which must include their

Include wording for greater
transparency of the board
member when elected, in
addition to conditioning the
investiture to the terms
and adherence to the
arbitration clause.

Paragraph One:Paragraph One:
The investiture of sitting and
alternate administrators will be
subject to the signing of the
Administrator Consent Term in
accordance with the provisions of
the Level 1 Regulations, as well as
compliance with the applicable legal
requirements, which must include
their submission to the arbitration
clause referred to in Article 51 of
these Bylaws.

ARTICLE 18: It shall be incumbent
upon the General Meeting to
establish
the
aggregate
compensation
of
the
Administrators and, as the case
may be, of the members of the
Audit Committee, and the Board of
Directors is responsible for
distributing among the members of
the Board of Directors and the
Executive Office the compensation
established by the General
Meeting.

Paragraph Two:Paragraph Two:
The positions of Chairman of the
Board of Directors and CEO or main
executive of the Company cannot be
held simultaneously by the same
person.
ARTICLE 23: It shall be incumbent
upon the General Meeting to
establish
the
aggregate
compensation of the Administrators
and, as the case may be, of the
members of the Audit Committee,
and the Board of Directors is
responsible for distributing among
the members of the Board of
Directors and the Executive Office
the compensation established by
the General Meeting.
ARTICLE 24: The members of the
Board of Directors and the
Executive Office are obligated,
without prejudice to the duties and

submission to the arbitration clause
referred to in Article 51 of these Bylaws.
Sole Paragraph Single Two: The
positions of Chairman of the Board of
Directors and CEO or main executive of
the Company cannot be held
simultaneously by the same person.

ARTICLE 1823: It shall be incumbent
upon the General Meeting to establish
the aggregate compensation of the
Administrators and, as the case may
be, of the members of the Audit
Committee, and the Board of Directors
is responsible for distributing among the
members of the Board of Directors and
the Executive Office the compensation
established by the General Meeting.

ARTICLE 24: The members of the
Board of Directors and the Executive
Office are obligated, without prejudice
to the duties and responsibilities

Include a provision on
certain duties of the
members of the
Company's Management,

responsibilities attributed to them by attributed to them by law, to keep all of
law, to keep all of the Company’s the Company’s businesses confidential,
businesses confidential, and they and they must treat as privileged every
must treat as privileged every information to which they have access
information to which they have and which pertain to the Company, its
access and which pertain to the businesses, employees, administrators,
Company,
its
businesses, shareholders or contractors and service
employees,
administrators, providers, undertaking to use such
shareholders or contractors and information to the exclusive and best
service providers, undertaking to interests of the Company and to adhere
use such information to the to the Information Disclosure and Use
exclusive and best interests of the Guidebook and to the Policy of
Company and to adhere to the Disclosure and Trading of Securities
Information Disclosure and Use Issued by the Company, upon
Guidebook and to the Policy of execution of the respective instrument.
Disclosure and Trading of Securities
Issued by the Company, upon
execution
of
the
respective
instrument.
II - BOARD OF DIRECTORS
ARTICLE 19: The Board of Directors ARTICLE 25: The Board of ARTICLE 1925: The Board of
shall be composed of at least five (5) Directors, elected by the General Directors is, elected by the General
and at most seven (7) members, Meeting, shall be formed by at least Meeting, shall be composed of at
whether or not shareholders, five (5) and at the most nine (9) least five (5) and at most nine seven
residing or not in Brazil, all of whom sitting members, individuals, residing (97) sitting members, shareholders
may be elected and removed by the in Brazil or not, appointed by the or not who shall be individuals
General Meeting, for a unified term of General Meeting and removable residing or not in the country, all
office of up to two (02) years, thereby at any time, with a unified elected and may be appointed or
reelection being permitted.
term of office of two (2) years, who removed by the General Meeting at
may be reelected, one of whom any time, for a unified term of two (2)
Paragraph One:Paragraph One: being the Chairman, elected by the years, who may be reelected, one of
The Board of Directors shall have a majority of the votes of the members whom being the Chairman elected by
Chairman and a Vice Chairman, who at the first meeting after the the majority of the votes of the
shall be elected by the General investiture of such members, or members at the first meeting after
Meeting.
whenever the position becomes the investiture of such members, or
vacant.
whenever the position becomes

in line with the best
governance practices.

Change the composition of
the board and the
requirements for the
election of members of the
Board of Directors, in
addition to the
classification of
independent directors, as
per the current wording of
the Novo Mercado Rules,
in line with the purpose of
reflecting the provisions
thereof.

Paragraph Two:Paragraph Two: At
least twenty percent (20%) of the
members of the board of directors
shall comply with the independence
criterion set forth in paragraph 3
below, and the characterization of
those appointed to the board of
directors as independent directors,
pursuant to these Bylaws, shall be
resolved in the general meeting that
elects them.

Paragraph One:Paragraph One:
Among the members of the Board of
Directors, at least two (2) or twenty
percent (20%), whichever is highest,
must be Independent Directors, as
defined below, and the classification
as Independent Directors of the
persons appointed to the Board of
Directors must be decided at the
General Meeting that elects them.

Paragraph
Three:
The
independence of the directors,
pursuant to these Bylaws, shall be
characterized by: (i) having no bond
with the Company, except for equity
interest; (ii) not being a Controlling
Shareholder, spouse, or relative up
to the second degree thereof, or not
being or not having been connected,
over the last three years, to a
company or entity related to the
Controlling Shareholder (persons
connected to public education and/or
research institutions are excluded
from this restriction); (iii) not having
been, in the last the years, an
employee or director of the
Company,
of
the
Controlling
Shareholder or of a company
controlled by the Company; (iv) not
being a supplier or purchaser,
whether direct or indirect, of services
and/or products of the Company, in a
volume that implies loss of

Paragraph Two:Paragraph Two:
The classification of a Director as an
Independent Director must consider
their relationship: (i) to the Company,
its direct or indirect controlling
shareholders and its administrators;
and (ii) to the controlled companies,
affiliates or companies under
common control. The Director that
falls under the following does not
classify as an Independent Director:
(i) the Director that is a direct or
indirect controlling shareholder of the
Company; (ii) the Director that has
his/her right to vote at the Board of
Directors’ meetings bound to a
shareholders’ agreement, the object
of which are certain matters related
to the Company; (iii) the Director that
is a spouse, partner or relative, in a
direct or collateral manner, up to the
second degree of the controlling
shareholder, of an administrator of
the Company or of an administrator

vacant., with reelection being
permitted. The Chairman shall be
elected by the majority of votes of its
members at the first meeting after
such members take office or
whenever there is a vacancy in that
office.
Paragraph One:Paragraph One:
Among the members of the Board of
Directors, at least two (2) or twenty
percent (20%), whichever is greater,
must shall comply with the
independence criterion foreseen in
paragraph 3 below be Independent
Directors, as defined below, and the
classification
as
Independent
Directors of the persons appointed to
the Board of Directors must be
decided at the General Meeting that
elects them.
Paragraph
Three:
The
independence of the directors,
pursuant to these Bylaws, shall be
characterized by: (i) having no bond
with the Company, except for equity
interest; (ii) not being a Controlling
Shareholder, spouse, or relative up
to the second degree thereof, or not
being or not having been connected,
over the last three years, to a
company or entity related to the
Controlling Shareholder (persons
connected to public education and/or
research institutions are excluded

independence; (v) not being an
employee or manager of a company
or entity that is offering or demanding
services and/or products to the
Company, in a volume that implies
loss of independence; (vi) not being
a spouse or relative up to the 2nd
degree of any manager of the
Company; and (vii) not receiving any
compensation from the Company
other than that related to the position
of director (cash earnings from equity
interest are excluded from this
restriction).
Paragraph Four: When, as a result
of the calculation of the percentage
referred to in Paragraph Two, the
result is a fractional number, the
Company shall round it up to the
immediately superior whole number.

of the controlling shareholder; and
(iv) the Director that has been, in the
last three (3) years, an employee or
officer of the Company or its
controlling shareholder.
Paragraph Three: For the purposes
of checking the Independent
Director's
classification,
the
situations described below must be
analyzed in order to verify if they
imply loss of independence of the
Independent Director due to the
characteristics,
magnitude
and
extent of the relationship: (i) the
Director that is related, up to the
second degree, to the controlling
shareholder, administrator of the
Company or administrator of the
controlling shareholder; (ii) the
Director that has been, in the last
three (3) years, an employee or
officer of an affiliate, a controlled
company or a company under
common control; (iii) the Director that
has commercial relations with the
Company, its controlling shareholder
or an affiliate, controlled company or
company under common; (iv) the
Director that holds a position in a
company or entity that has
commercial relations with the
Company
or
its
controlling
shareholder, which has decisionmaking powers in the conduction of
the activities of said company or

from this restriction); (iii) not having
been, in the last the years, an
employee or director of the
Company,
of
the
Controlling
Shareholder or of a company
controlled by the Company; (iv) not
being a supplier or purchaser,
whether direct or indirect, of services
and/or products of the Company, in a
volume that implies loss of
independence; (v) not being an
employee or manager of a company
or entity that is offering or demanding
services and/or products to the
Company, in a volume that implies
loss of independence; (vi) not being
a spouse or relative up to the 2nd
degree of any manager of the
Company; and (vii) not receiving any
compensation from the Company
other than that related to the position
of director (cash earnings from equity
interest are excluded from this
restriction).
Paragraph Two: The classification
of a Director as an Independent
Director
must
consider
their
relationship: (i) to the Company, its
direct
or
indirect
controlling
shareholders and its administrators;
and (ii) to the controlled companies,
affiliates or companies under
common control. The Director that
falls under the following does not
classify as an Independent Director:

entity; (v) the Director that receives
another compensation from the
Company,
its
controlling
shareholder, affiliates, controlled
companies or companies under
common control, other than the one
connected to acting as a member of
the Board of Directors or committees
of the Company, its controlling
shareholder, its affiliates, controlled
companies or companies under
common control, except for cash
profits arising from interest in the
Company's capital stock and
benefits arising from supplementary
pension plans.
Paragraph
Four:
The
characterization of the person
appointed to the Board of Directors
as Independent Board Member shall
be resolved by the General Meeting,
which may base its decision: (a) on
the declaration, sent by the nominee
to Independent Member of the Board
of Directors, attesting to his/her
classification
under
the
independence criteria established in
the Regulations and these Bylaws,
including the respective justification,
if any of the situations set out in
Paragraph 2 are verified; and (b) on
a statement by the Board of Directors
of the Company, included in the
proposal from the administration
referring to the General Meeting for

(i) the Director that is a direct or
indirect controlling shareholder of the
Company; (ii) the Director that has
his/her right to vote at the Board of
Directors’ meetings bound to a
shareholders’ agreement, the object
of which are certain matters related
to the Company; (iii) the Director that
is a spouse, partner or relative, in a
direct or collateral manner, up to the
second degree of the controlling
shareholder, of an administrator of
the Company or of an administrator
of the controlling shareholder; and
(iv) the Director that has been, in the
last three (3) years, an employee or
officer of the Company or its
controlling shareholder.
Paragraph Three: For the purposes
of
checking the Independent
Director's
classification,
the
situations described below must be
analyzed in order to verify if they
imply loss of independence of the
Independent Director due to the
characteristics,
magnitude
and
extent of the relationship: (i) the
Director that is related, up to the
second degree, to the controlling
shareholder, administrator of the
Company or administrator of the
controlling shareholder; (ii) the
Director that has been, in the last
three (3) years, an employee or
officer of an affiliate, a controlled

the election of administrators,
regarding the classification or not of
the
candidate
under
the
independence criteria. The above
procedure does not apply to the
appointments of candidates to the
Board of Directors: (i) that do not
meet the deadline for inclusion of
candidates in the voting ballot, as
provided for in the regulations
enacted by the CVM regarding
remote voting; and (ii) through
separate voting.
Paragraph Five: When, as a result
of the calculation of the percentage
referred to in the main section, the
result is a fractional number, the
Company shall round it up to the
immediately superior whole number.

company or a company under
common control; (iii) the Director that
has commercial relations with the
Company, its controlling shareholder
or an affiliate, controlled company or
company under common; (iv) the
Director that holds a position in a
company or entity that has
commercial relations with the
Company
or
its
controlling
shareholder, which has decisionmaking powers in the conduction of
the activities of said company or
entity; (v) the Director that receives
another compensation from the
Company,
its
controlling
shareholder, affiliates, controlled
companies or companies under
common control, other than the one
connected to acting as a member of
the Board of Directors or committees
of the Company, its controlling
shareholder, its affiliates, controlled
companies or companies under
common control, except for cash
profits arising from interest in the
Company's capital stock and
benefits arising from supplementary
pension plans.
Paragraph
Four:
The
characterization of the person
appointed to the Board of Directors
as Independent Board Member shall
be resolved by the General Meeting,
which may base its decision: (a) on

the declaration, sent by the nominee
to Independent Member of the Board
of Directors, attesting to his/her
classification
under
the
independence criteria established in
the Regulations and these Bylaws,
including the respective justification,
if any of the situations set out in
Paragraph 2 are verified; and (b) on
a statement by the Board of Directors
of the Company, included in the
proposal from the administration
referring to the General Meeting for
the election of administrators,
regarding the classification or not of
the
candidate
under
the
independence criteria. The above
procedure does not apply to the
appointments of candidates to the
Board of Directors: (i) that do not
meet the deadline for inclusion of
candidates in the voting ballot, as
provided for in the regulations
enacted by the CVM regarding
remote voting; and (ii) through
separate voting.

ARTICLE 20: In his or her absences
or occasional impediments, the

ARTICLE 26: In his or her absences
or occasional impediments, the

Paragraph Five: When, as a result
of the calculation of the percentage
referred to in the Paragraph Two
main section above, the result is a
fractional number, the Company
shall round it up to the immediately
superior whole number.
ARTICLE 2026: In his or her
absences
or
occasional

Indication Exclude of the
Vice Chairman figure of

Chairman of the Board of Directors
shall be replaced by the Vice
Chairman, and in the absence
thereof, by any member of the Board
of Directors chosen at a meeting of
the board. The other members of the
Board of Directors shall replace one
another as decided by the board.
Paragraph One:Paragraph One: In
case of vacancy in the position of
Chairman of the Board of Directors,
the Vice Chairman shall take the
position of Chairman, and in the
vacancy thereof, the new Chairman
shall be appointed by the Board of
Directors at a meeting called
especially to such end.
Paragraph Two:Paragraph Two: In
case of vacancy in the position of
director of the Board of Directors, the
substitute shall be elected by the
remaining
directors,
with
the
substitute serving until the first
General Meeting after the event,
pursuant to Article 150 of Law No.
6,404/76.
Paragraph Three: The members of
the Board of Directors shall remain in
their positions and in the exercise of
their duties until their substitutes are
elected, save if otherwise decided by
the General Shareholders’ Meeting.

Chairman of the Board of Directors
shall be replaced with another
member of the Board of Directors
chosen at a meeting of the body. The
other members of the Board of
Directors shall replace one another
as decided by the board.
Paragraph One:Paragraph One: In
case of vacancy in the position of
Chairman of the Board of Directors,
the new Chairman shall be appointed
by the Board of Directors at a
meeting called especially to such
end.
Paragraph Two:Paragraph Two: In
case of vacancy of a position in the
Board of Directors, the substitute
shall be elected by the remaining
directors, with the substitute serving
until the first General Meeting after
the event, pursuant to Article 150 of
Law No. 6,404/76. If most of the
positions become vacant, the
General Meeting shall be called to
hold a new election.
Paragraph Three: The members of
the Board of Directors shall remain in
their positions and in the exercise of
their duties until their substitutes are
elected, save if otherwise decided by
the General Shareholders’ Meeting.

impediments, the Chairman of the
Board of Directors shall be replaced
with by the Vice Chairman another
member of the Board of Directors
chosen at a meeting of the board.
The other members of the Board of
Directors shall replace one another
as decided by the board.
Paragraph One:Paragraph One: In
case of vacancy in the position of
Chairman of the Board of Directors,
the Vice Chairman shall take the
position of Chairman, and in the
vacancy thereof, the new Chairman
shall be appointed by the Board of
Directors at a meeting called
especially to such end.
Paragraph Two:Paragraph Two: In
case of vacancy of a position in the
Board of Directors, the substitute
shall be elected by the remaining
directors, with the substitute serving
until the first General Meeting after
the event, pursuant to Article 150 of
Law No. 6,404/76. If most of the
positions become vacant, the
General Meeting shall be called to
hold a new election.
Paragraph Three: The members of
the Board of Directors shall remain in
their positions and in the exercise of
their duties until their substitutes are

the Board of Directors to
be excluded. .

ARTICLE 21: The Board of Directors
shall meet, ordinarily, once every
three
(03)
months
and,
extraordinarily, whenever called by
its Chairman or by two (02) of its
members acting jointly, by means of
a written call – by letter, telegram,
fax, e-mail or any other means of
communication with proof of receipt.

ARTICLE 27: The Board of Directors
shall meet, ordinarily, once every
three (3) months and, extraordinarily,
whenever called by its Chairman or
by the majority of its members, by
means of a written call by letter,
telegram, fax, e-mail or any other
means of communication with proof
of receipt.

Paragraph One:Paragraph One:
The meetings of the Board of
Directors shall be called upon with at
least ten (10) days in advance. The
presence of all members of the
Board of Directors shall waive any
the call notice formalities. A Director
attending the meeting shall be
deemed to have been properly
called.

Paragraph One:Paragraph One:
The meetings of Board of Directors
shall be called at least forty-eight
(48) hours in advance. The presence
of all members of the Board of
Directors shall waive any the call
notice
formalities.
A
Director
attending the meeting shall be
deemed to have been properly
called.

Paragraph Two:Paragraph Two:
The meetings of the Board of
Directors shall be presided over by
the Chairman of the Board of
Directors or, in the absence thereof,
by the Vice Chairman. The Board of
Directors shall only meet and validly
make resolutions with the presence
of the majority of its acting members.
Once convened, the meetings of the
Board of Directors shall be presided
over by the Chairman or the Vice

Paragraph Two:Paragraph Two:
The meetings of the Board of
Directors shall be presided over by
the Chairman of the Board of
Directors or, in the absence thereof,
by any Director chosen by the
majority of the votes. The Board of
Directors shall only meet and validly
make resolutions with the presence
of the majority of its acting members.
Once convened, the meetings of the
Board of Directors shall be presided
over by the Chairman of the Board,

elected, save if otherwise decided by
the General Shareholders’ Meeting.
ARTICLE 2127: The Board of
Directors shall meet, ordinarily, once
every three (3) months and,
extraordinarily, whenever called by
its Chairman or by two (2) the
majority of its members of the Board
of Directors acting jointly, by means
of a written call by letter, telegram,
fax, e-mail or any other means of
communication with proof of receipt.
Paragraph One:Paragraph One:
The meetings of Board of Directors
shall be called at least ten (10) days
forty-eight (48) hours in advance.
The presence of all members of the
Board of Directors shall waive any
the call notice formalities. A Director
attending the meeting shall be
deemed to have been properly
called.
Paragraph Two:Paragraph Two:
The meetings of the Board of
Directors shall be presided over by
the Chairman of the Board of
Directors or, in the absence thereof,
by the Vice-Chairman by any
Director chosen by the majority of the
votes. The Board of Directors shall
only meet and validly make
resolutions with the presence of the
majority of its acting members. Once
convened, the meetings of the Board

Change the method of
convening calling the
Board of Directors'
Meetings and the deadline
to make decisions more
agile, when necessary.

Chairman of the Board, who shall
invite one of the attendees or the
Company’s lawyer to act as
secretary.

who shall invite one of the attendees
to act as secretary.

Paragraph Three: The resolutions
of the Board of Directors shall be
made by the majority of the votes of
those present.

Paragraph Five: The Directors may
attend the meetings of the Board of
Directors by conference call,
videoconference or another means
of electronic communication and
shall be deemed present at the
meeting, and must send a written
confirmation of their vote by the end
of the respective meeting, by letter,
fax or e-mail, with the secretary of
the meeting being invested in the
powers to sign the respective
minutes of the meeting of the Board
of Directors on behalf of the directors
that are not physically present.

(...)

ARTICLE 28: Without prejudice to
the other powers and attributions
granted by law, it is incumbent upon
the Board of Directors:

ARTICLE 2228: Without prejudice to
the other powers and attributions
granted by law, it is incumbent upon
the Board of Directors:

(i) to establish the general orientation
of the businesses of the Company;

(a)(i) set the general orientation of
the Company's business, approving
the guidelines, business policies and
basic objectives;

Paragraph Five: The Directors may
attend the meetings of the Board of
Directors by conference call,
videoconference or another means
of electronic communication and
shall be deemed present at the
meeting, and must send a written
confirmation of their vote by the end
of the respective meeting, by letter,
fax or e-mail, with the Chairman
being invested in the powers to sign
the respective minutes of the
meeting of the Board of Directors on
behalf of the directors that are not
physically present.
ARTICLE 22: Without prejudice to
the other powers and attributions
granted by law, it is incumbent upon
the Board of Directors:
(a) set the general orientation of the
Company's business, approving the
guidelines, business policies and
basic objectives;

(...)

(ii) to elect and remove the Officers,
as well as to establish their duties
and distribute the compensation set

of Directors shall be presided over by
the Chairman of the Board, who shall
invite one of the attendees to act as
secretary.

Paragraph Five: The Directors may
attend the meetings of the Board of
Directors by conference call,
videoconference or another means
of electronic communication and
shall be deemed present at the
meeting, and must send a written
confirmation of their vote by the end
of the respective meeting, by letter,
fax or e-mail, with the Chairman
secretary of the meeting being
invested in the powers to sign the
respective minutes of the meeting of
the Board of Directors on behalf of
the directors that are not physically
present.

List and detail the powers
of the Board of Directors,
in line with the best
governance practices.

(b) elect and dismiss, define the
remuneration and duties of the
members
of
the
Company's
Executive Board, subject to the limits
established by the General Meeting;
(c) to supervise the management of
the
Company’s
Officers
by
inspecting, at any time, the
Company’s books and papers, and
request information on agreements
executed or that will be executed by
the Company;
(d) to call the General Meetings;
(e) determine the suspension of
share transfer services;
(f) distribute, among the members of
the Board of Directors and the
members of the Executive Office, the
global compensation established by
the General Meeting;
(g) propose stock option plans for
managers,
employees,
service
providers, as well as managers and
employees of other companies that
are directly or indirectly controlled by
the Company;
(h)
establish
the
general
compensation criteria and the benefit
policies of the Company’s managers
and the companies controlled
directly or indirectly by the Company;

by the General Meeting among the
Company’s administrators;
(iii) to supervise the Officers’
management by inspecting, at any
time, the Company’s books and
papers, and requesting information
on agreements executed or that will
be executed and any other acts;
(iv) to call the General Meetings and
the Special Meetings;
(v) to provide a prior statement
regarding
the
Administration’s
Report, the Executive Office’s
Accounts
and
the
Financial
Statements of the fiscal year, and to
examine the monthly interim balance
sheets;
(vi) to approve annual and multiannual budgets, strategic plans,
expansion projects and investment
programs of the Company;
(vii) to choose and dismiss the
Company’s independent auditors;
(viii) to authorize the contracting of
any transaction involving amounts
greater than forty million reais (BRL
40,000,000.00), which sum shall be
adjusted at the end of each fiscal
year by the variation of the IPCA National Consumer Price Index,

(b)(ii) elect and remove the Officers,
define the remuneration and as well
as to establish their duties of the
members
of
the
Company’s
Executive Board, subject to the limits
established and distribute the
compensation set by the General
Meeting among the Company's
administrators;
(c)(iii) supervise the Officers’
management of the Company,
examine, by inspecting, at any time,
the Company’s books and papers
and request requesting information
onagreements executed or that will
be executed and any other acts
executed ot that will be executed by
the Company;
(d)(iv) to call the General Meetings
and the Special Meetings;
(e) determine the suspension of
share transfer services;
(f) distribute, among the members of
the Board of Directors and the
members of the Executive Office, the
global compensation established by
the General Meeting;
(g) propose stock option plans for
managers,
employees,
service
providers, as well as managers and
employees of other companies that

(i)
previously
approve
the
implementation or change of the
long-term compensation incentive
plan for the Company's employees
and/or companies directly or
indirectly controlled by the Company;
(j) manifest and submit to the
General Meeting the management
report, the Executive Board's
accounts and the Company's
financial statements;
(k) propose to the General Meeting
the allocation of net income for the
year, subject to the provisions of
these Bylaws;
(l) authorize the drawing up of
semiannual balance sheets or in
shorter periods and, based on them,
declare dividends, as well as declare
interim dividends to the account of
retained earnings or profit reserves
existing in the last annual or
semiannual balance sheet, subject to
the statutory and legal limitations and
provisions;
(m) attribute to the Company's
managers their share of the profit
sharing determined in balance
sheets drawn up by the Company,
including interim balance sheets,

published by the Brazilian Institute of
Geography and Statistics (IBGE) or
by an index that may replace it if it is
discontinued, in relation to: (i) the
purchase, disposal or encumbering
of real properties or investments held
by the Company; and (ii) the taking
out of loans or financing by the
Company, as lender or borrower;
(ix) to approve the Company’s
interest in other companies’ capitals,
as well as the disposal or sale of said
interest, in Brazil or abroad;
(x) to authorize the issue of shares of
the Company, within the limits of the
authorized capital set forth in Article
9 of these Bylaws, establishing the
issue conditions, including the
payment price and deadline, and
may also exclude or reduce the
preemptive right upon the issue of
shares, the placement of which is
made by means of sale in stock
exchanges or by public subscription
or exchange of shares in a public
offer for acquisition of control,
pursuant to the terms set forth by
law;
(xi) to resolve upon the issue of
subscription
warrants
and
debentures convertible into shares,
observing the limits set in Article 9 of
these Bylaws;

are directly or indirectly controlled by
the Company;
(h)
establish
the
general
compensation criteria and the benefit
policies of the Company’s managers
and the companies controlled
directly or indirectly by the Company;
(i)
previously
approve
the
implementation or change of the
long-term compensation incentive
plan for the Company's employees
and/or companies directly or
indirectly controlled by the Company;
(k) propose to the General Meeting
the allocation of net income for the
year, subject to the provisions of
these Bylaws;
(j) (v) to provide and to submit to the
General Meeting a prior statement
regarding
the
Administration’s
Report, the Executive Office’s
accounts
and
the
Financial
Statements of the fiscal year, and to
examine the monthly interim balance
sheets;
(l) authorize the drawing up of
semiannual balance sheets or in
shorter periods and, based on them,
declare dividends, as well as declare
interim dividends to the account of
retained earnings or profit reserves
existing in the last annual or

subject to statutory and
limitations and provisions;

legal

(n) authorize any change in the
Company's accounting or reporting
policies, except as required by
generally
accepted
accounting
principles in the jurisdictions in which
the Company operates;
(o) to choose and dismiss the
Company’s independent auditors;
(p) to approve the issuance and
cancellation of simple debentures, as
well as the issuance of debentures
convertible into shares, within the
authorized capital limit, and of nonconvertible debentures of the
Company and its subsidiaries;
(q) authorize the issuance of
subscription warrants, debentures,
promissory
notes
and
other
instruments used by the market to
raise funds, being able to resolve on
the issuance and redemption
conditions, pursuant to the legislation
in force;
(r)
approve
the
Company’s
acquisition of its own shares to hold
them in treasury for subsequent
cancellation or disposal;

(xii) to resolve upon the Company’s
acquisition of its own shares to hold
them in treasury and/or for
subsequent cancellation or disposal;
(xiii) to approve the engagement of a
trustee providing book-entry share
services;
(xiv) provide, in compliance with the
rules of these Bylaws and applicable
legislation, the order of its work and
adopt or issue rules for its operation;
(xv) to resolve upon the contents of
the vote to be cast by the Company
at ordinary and/or extraordinary
general meetings, prior meetings of
shareholders
or
quotaholders,
partners' meetings and/or any other
meeting of companies in which the
Company is a holder of a corporate
interest;
(xvi) to provide a statement for or
against any public offer for the
acquisition of shares, the object of
which is the shares issued by the
Company, by means of a prior
substantiated opinion disclosed
within fifteen (15) days after the
publication of the call notice for the
public offer for acquisition of shares,
which shall address at least (i) the
convenience and timeliness of the

semiannual balance sheet, subject to
the statutory and legal limitations and
provisions;
(m) attribute to the Company's
managers their share of the profit
sharing determined in balance
sheets drawn up by the Company,
including interim balance sheets,
subject to statutory and legal
limitations and provisions;
(vi) to approve annual and multiannual budgets, strategic plans,
expansion projects and investment
programs of the Company;
(n) authorize any change in the
Company's accounting or reporting
policies, except as required by
generally
accepted
accounting
principles in the jurisdictions in which
the Company operates;
(o)(vii) to choose and dismiss the
Company’s independent auditors;
(viii) to authorize the contracting of
any transaction involving amounts
greater than forty million reais (BRL
40,000,000.00), which sum shall be
adjusted at the end of each fiscal
year by the variation of the IPCA National Consumer Price Index,
published by the Brazilian Institute of
Geography and Statistics (IBGE) or

(s) previously authorize: (i) the
execution, by the Company, of any
contracts, including, for example, for
the acquisition of equity interests or
assets; or (ii) the granting, by the
Company, of collateral or personal
guarantee, in favor of the Company
itself, of a company controlled
thereby or of third parties - in any of
the cases described in items (i) or (ii),
in operations to which the Company
or any of its subsidiaries are a party
and that are contracted for a period
exceeding forty-eight (48) months or
whose value represents more than
ten percent (10%) of the Company's
capital and reserves in its last
balance sheet;
(t) authorize the acquisition, sale,
transfer, assignment, encumbrance
or other form of disposal, in any way,
including transfer to the capital of
another company, of permanent
assets whose value exceeds the
highest value between fifty million
reais (BRL 50,000,000.00) or ten
percent (10%) of the Company's total
consolidated assets;
(u) resolve on the Company’s taking
out of loans and financing in an
amount greater than ten percent
(10%)
of
the
Company’s
shareholders’ equity, determined in
the last approved balance sheet of

public offer for acquisition of shares
regarding the interest of the
Company and of the group of
shareholders, including concerning
the price and potential impacts on
the liquidity of the securities held
thereby; (ii) the effects of the public
offer for acquisition of shares on the
Company’s interests; (ii) the strategic
plans disclosed by the offeror in
relation to the Company; (iv)
alternatives to the acceptance of the
public offer of acquisition of shares
available in the market; (iv) other
points that the Board of Directors
may consider pertinent, as well as
the information required by the
applicable rules established by the
CVM. The opinion from the Board of
Directors must encompass the
substantiated opinion for or against
the acceptance of the public offer,
with a warning that each shareholder
is responsible for the final decision
on said offer;
(xvii) to approve and amend the
Company’s code of ethics and
conduct and the corporate policies
related to (i) the disclosure of
information and trading of securities;
(ii)
compensation;
(iii)
the
appointment of members of the
Board of Directors, its Advisory
Committees and the Executive

by an index that may replace it if it is
discontinued, in relation to: (i) the
purchase, disposal or encumbering
of real properties or investments held
by the Company; and (ii) the taking
out of loans or financing by the
Company, as lender or borrower;
(ix) to approve the Company’s
interest in other companies’ capitals,
as well as the disposal or sale of said
interest, in Brazil or abroad;
(xX) to authorize the issue of shares
of the Company, within the limits of
the authorized capital set forth in
Article
9
of
these
Bylaws,
establishing the issue conditions,
including the payment price and
deadline, and may also exclude or
reduce the preemptive right upon the
issue of shares, the placement of
which is made by means of sale in
stock exchanges or by public
subscription or exchange of shares
in a public offer for acquisition of
control, pursuant to the legislation in
force the terms set forth by law;
(q) authorize the issuance of
subscription warrants, debentures,
promissory
notes
and
other
instruments used by the market to
raise funds, being able to resolve on
the issuance and redemption

said company, by isolated operation;
and

Office; (iv) risk management; and (v)
transactions with related parties;

conditions, pursuant to the legislation
in force;

(v) prepare and disclose an opinion
on any public offering for acquisition
of shares contemplating shares
issued by the Company, within
fifteen (15) days as of the publication
of the call notice of the public offering
for acquisition of shares, which shall
address at least: (a) the convenience
and opportunity of the public offering
for acquisition of shares regarding
the interest of the Company and its
group of shareholders, including
concerning the price and potential
impacts on the liquidity of the shares;
(b) regarding the strategic plans
disclosed by the offeror in relation to
the Company; (c) regarding the
alternatives to the acceptance of the
public offer of acquisition of shares
available in the market. This opinion
must encompass the substantiated
opinion for or against the acceptance
of the public offer for acquisition of
shares, with a warning that each
shareholder is responsible for the
final decision on said acceptance.

(xviii) to approve the internal rules of
the Executive Office and of all
Committees;

(xi) to resolve upon the issue of
subscription
warrants
and
debentures convertible into shares,
observing the limits set in Article 9 of
these Bylaws;

(xix) to appoint the members of the
Audit
and
Related
Parties
Committee, the Finance and Capital
Allocation Committee, the People,
Culture and Organization Committee
and the Risk and Compliance
Committee, and of the other
Committees that may be set up by
the Board of Directors;
(xx) to decide on any subject not
included in the exclusive duties of the
General Meeting or of the Executive
Office, as set forth in Law or in these
Bylaws.

(r)(xii) to approve to resolve upon the
Company’s acquisition of its own
shares to hold them in treasury for
and/or subsequent cancellation or
disposal;
(s) previously authorize: (i) the
execution, by the Company, of any
contracts, including, for example, for
the acquisition of equity interests or
assets; or (ii) the granting, by the
Company, of collateral or personal
guarantee, in favor of the Company
itself, of a company controlled
thereby or of third parties - in any of
the cases described in items (i) or (ii),
in operations to which the Company
or any of its subsidiaries are a party
and that are contracted for a period
exceeding forty-eight (48) months or
whose value represents more than
ten percent (10%) of the Company's
capital and reserves in its last
balance sheet;
(t) authorize the acquisition, sale,
transfer, assignment, encumbrance

or other form of disposal, in any way,
including transfer to the capital of
another company, of permanent
assets whose value exceeds the
highest value between fifty million
reais (BRL 50,000,000.00) or ten
percent (10%) of the Company's total
consolidated assets;
(u) resolve on the Company’s taking
out of loans and financing in an
amount greater than ten percent
(10%)
of
the
Company’s
shareholders’ equity, determined in
the last approved balance sheet of
said company, by isolated operation;
and
(xiii) to approve the engagement of a
trustee providing book-entry share
services;
(xiv) provide, in compliance with the
rules of these Bylaws and applicable
legislation, the order of its work and
adopt or issue rules for its operation;
(xv) to resolve upon the contents of
the vote to be cast by the Company
at ordinary and/or extraordinary
general meetings, prior meetings of
shareholders
or
quotaholders,
partners' meetings and/or any other
meeting of companies in which the
Company is a holder of a corporate
interest;

(V)(xvi)(xvi) to provide a statement
for or against any public offer for the
acquisition of shares, the object of
which is the shares issued by the
Company, by means of a prior
substantiated opinion disclosed
within fifteen (15) days after the
publication of the call notice for the
public offer for acquisition of shares,
which shall address at least which
shall state at least (i) the
convenience and timeliness of the
public offer for acquisition of shares
regarding the interest of the
Company and of the group of
shareholders, including concerning
the price and potential impacts on
the liquidity of the shares securities
held thereby; (ii) the effects of the
public offer for acquisition of shares
on the Company’s interests; (iii)
regarding the strategic plans
disclosed by the offeror in relation to
the Company; (civ) regarding
alternatives to the acceptance of the
public offer of acquisition of shares
available in the market; (iv) other
points that the Board of Directors
deems pertinent, as well as the
information
required
by
the
applicable rules established by
CVMThe Said opinion of the board
of directors must cover the
substantiated opinion in favor or
against the acceptance of the public

offer for the acquisition of shares,
warning that it is the responsibility of
each shareholder to make the final
decision
on
such
offersaid
acceptance.;
(xvii) to approve and amend the
Company’s code of ethics and
conduct and the corporate policies
related to (i) the disclosure of
information and trading of securities;
(ii)
compensation;
(iii)
the
appointment of members of the
Board of Directors, its Advisory
Committees and the Executive
Office; (iv) risk management; and (v)
transactions with related parties;
(xviii) to approve the internal rules of
the Executive Office and of all
Committees;
(xix) to appoint the members of the
Audit
and
Related
Parties
Committee, the Finance and Capital
Allocation Committee, the People,
Culture and Organization Committee
and the Risk and Compliance
Committee, and of the other
Committees that may be set up by
the Board of Directors;
(xx) to decide on any subject not
included in the exclusive duties of the
General Meeting or of the Executive

Office, as set forth in Law or in these
Bylaws.
III - AUDIT AND RELATED PARTIES COMMITTEE
ARTICLE 29: The Audit and Related ARTICLE 29: The Audit and Related
Parties Committee, which is an Parties Committee, which is an
advisory body connected to the advisory body connected to the
Board of Directors, shall be formed Board of Directors, shall be formed
by at least three (3) independent by at least three (3) independent
members, elected by the Board of members, elected by the Board of
Directors, and at least one (1) of Directors, and at least one (1) of
them must be an Independent them must be an Independent
Director, and at least one (1) of them Director, and at least one (1) of them
must have known experience in must have known experience in
matters of corporate accounting, matters of corporate accounting,
pursuant to the rules enacted by the pursuant to the rules enacted by the
CVM.
CVM.
Paragraph One:Paragraph One:
The same member of the Audit and
Related Parties Committee may
accumulate both characteristics
referred to in the main section.

Paragraph One:Paragraph One:
The same member of the Audit and
Related Parties Committee may
accumulate both characteristics
referred to in the main section.

Paragraph Two:Paragraph Two:
The activities of the coordinator of
the Audit and Related Parties
Committee shall be defined in its
internal rules, to be approved by the
Board of Directors.

Paragraph Two:Paragraph Two:
The activities of the coordinator of
the Audit and Related Parties
Committee shall be defined in its
internal rules, to be approved by the
Board of Directors.

Paragraph Three: It is forbidden for
Directors of the Company, of its
subsidiaries, of its controlling
shareholder, of affiliates or of
companies under common control to

Paragraph Three: It is forbidden for
Directors of the Company, of its
subsidiaries, of its controlling
shareholder, of affiliates or of
companies under common control to

Creation of the Audit and
Related Parties
Committee, within the
context of reflecting the
best governance practices
of the Novo Mercado
Rules.

participate as members of the Audit
and Related Parties Committee.
ARTICLE 30: The Audit and Related
Parties Committee is an advisory
body linked to the Board of Directors,
with operational autonomy and its
own budget approved by the Board
of Directors, intended to cover
expenses with its operation. It is
incumbent upon the Audit and
Related Parties Committee, among
other matters:

participate as members of the Audit
and Related Parties Committee.
ARTICLE 30: The Audit and Related
Parties Committee is an advisory
body linked to the Board of Directors,
with operational autonomy and its
own budget approved by the Board
of Directors, intended to cover
expenses with its operation. It is
incumbent upon the Audit and
Related Parties Committee, among
other matters:

(i) to issue an opinion on the
engagement and dismissal of
independent audit services;

(i) to issue an opinion on the
engagement and dismissal of
independent audit services;

(ii) to assess quarterly information,
interim statements, and financial
statements;

(ii) to assess quarterly information,
interim statements, and financial
statements;

(iii) to monitor the activities of the
Company’s internal audit and
internal controls department;

(iii) to monitor the activities of the
Company’s internal audit and
internal controls department;

(iv) to appraise and monitor the
Company’s risk exposure;

(iv) to appraise and monitor the
Company’s risk exposure;

(v) to appraise, monitor and
recommend to the Administration the
correction or improvement of the
internal policies of the Company,
including the policies on transactions
between related parties;

(v) to appraise, monitor and
recommend to the Administration the
correction or improvement of the
internal policies of the Company,
including the policies on transactions
between related parties;

(vi) to have the means of receiving
and processing information about a
failure to comply with legal and
regulatory provisions applicable to
the Company, in addition to internal
regulations and codes, including
specific procedures to protect the
provider and the confidentiality of
information;

(vi) to have the means of receiving
and processing information about a
failure to comply with legal and
regulatory provisions applicable to
the Company, in addition to internal
regulations and codes, including
specific procedures to protect the
provider and the confidentiality of
information;

(vii) to oversee amendments to the
accounting
practices
and
procedures.

(vii) to oversee amendments to the
accounting
practices
and
procedures.

Sole Paragraph: The Company Sole Paragraph: The Company
shall annually disclose a summary shall annually disclose a summary
report from the Audit and Related report from the Audit and Related
Parties Committee, considering the Parties Committee, considering the
meetings held and the main subjects meetings held and the main subjects
discussed, and highlighting the discussed, and highlighting the
recommendations made by said recommendations made by said
Committee to the Board of Directors. Committee to the Board of Directors.
IV - FINANCE AND CAPITAL ALLOCATION COMMITTEE
ARTICLE 31: The Finance and ARTICLE 31: The Finance and
Capital Allocation Committee, which Capital Allocation Committee, which
is an advisory body connected to the is an advisory body connected to the
Board of Directors, shall be formed Board of Directors, shall be formed
by at least three (3) members, one by at least three (3) members, one
(1) of which shall be independent, (1) of which shall be independent,
either a Director or not, elected by either a Director or not, elected by
the Board of Directors.
the Board of Directors.
Sole Paragraph: The activities of the
coordinator of the Finance and
Capital Allocation Committee shall
be defined in the internal rules

Sole Paragraph: The activities of the
coordinator of the Finance and
Capital Allocation Committee shall
be defined in the internal rules

Creation of the Finance
and Capital Allocation
Committee to improve
internal financial control
and better manage the
Company's capital.

thereof, to be approved by the Board
of Directors.
ARTICLE 32: It is incumbent upon
the Finance and Capital Allocation
Committee, among other matters:

thereof, to be approved by the Board
of Directors.
ARTICLE 32: It is incumbent upon
the Finance and Capital Allocation
Committee, among other matters:

(i) to supervise the Company’s
financial department;

(i) to supervise the Company’s
financial department;

(ii) to oversee the implementation of
a control system, which establishes
safety
conditions
for
the
management model adopted by the
Company;

(ii) to oversee the implementation of
a control system, which establishes
safety
conditions
for
the
management model adopted by the
Company;

(iii) to oversee the capital structure
and
make
suggestions
for
modifications;

(iii) to oversee the capital structure
and
make
suggestions
for
modifications;

(iv) to analyze proposals of
investment,
divestment
and
financing;

(iv) to analyze proposals of
investment,
divestment
and
financing;

(v) to oversee the work done by
related departments of the Company
and recommend procedures that
improve the generation of indicators;

(v) to oversee the work done by
related departments of the Company
and recommend procedures that
improve the generation of indicators;

(vi) to assist the Company’s Board of
Directors and Executive Office with
the analysis of potential effects of the
economic
situation
on
the
Company’s financial position, as well
as with the discussion of scenarios
and trends, in the evaluation of
opportunities and risks and the

(vi) to assist the Company’s Board of
Directors and Executive Office with
the analysis of potential effects of the
economic
situation
on
the
Company’s financial position, as well
as with the discussion of scenarios
and trends, in the evaluation of
opportunities and risks and the

definition of strategies to be adopted
by the Company in its financial
policies and planning;

definition of strategies to be adopted
by the Company in its financial
policies and planning;

(vii) to approve, oversee the
implementation and the compliance
with the indebtedness policies,
definition of contractual covenants,
granting of collaterals, definition of
minimum cash, financial application
and investment policy and insurance
policy;

(vii) to approve, oversee the
implementation and the compliance
with the indebtedness policies,
definition of contractual covenants,
granting of collaterals, definition of
minimum cash, financial application
and investment policy and insurance
policy;

(viii) to analyze the financial risk
matrix, protection measures and
commitment caps;

(viii) to analyze the financial risk
matrix, protection measures and
commitment caps;

(ix) to analyze the contents of result
disclosure materials;

(ix) to analyze the contents of result
disclosure materials;

(x) to analyze the Company’s annual (x) to analyze the Company’s annual
and multi-annual budgets.
and multi-annual budgets.
V - PEOPLE, CULTURE AND ORGANIZATION COMMITTEE
ARTICLE 33: The People, Culture ARTICLE 33: The People, Culture
and Organization Committee, which and Organization Committee, which
is an advisory body connected to the is an advisory body connected to the
Board of Directors, shall be formed Board of Directors, shall be formed
by at least three (3) members, one by at least three (3) members, one
(1) of which shall be independent, (1) of which shall be independent,
either a Director or not, elected by either a Director or not, elected by
the Board of Directors.
the Board of Directors.
Sole Paragraph: The activities of
the coordinator of the People,
Culture and Organization Committee
shall be defined in its internal rules,

Sole Paragraph: The activities of
the coordinator of the People,
Culture and Organization Committee
shall be defined in its internal rules,

Creation of the People,
Culture and Organization
Committee to better
comply with the rules for
improving Corporate
Governance.

to be approved by the Board of
Directors.

to be approved by the Board of
Directors.

ARTICLE 34: It is incumbent upon
the People, Culture and Organization
Committee, among other matters:

ARTICLE 34: It is incumbent upon
the People, Culture and Organization
Committee, among other matters:

(i) to guide the strategic planning of
people management, considering
the business goals and the cultural
and
digital
transformation
requirements, necessary to keep the
Company competitive;

(i) to guide the strategic planning of
people management, considering
the business goals and the cultural
and
digital
transformation
requirements, necessary to keep the
Company competitive;

(ii) to create and improve the human
resources and people management
policies and processes;

(ii) to create and improve the human
resources and people management
policies and processes;

(iii) to recommend job policies and
general compensation criteria, as
well as the policies of benefits of the
administrators of the Company and
its controlled companies;

(iii) to recommend job policies and
general compensation criteria, as
well as the policies of benefits of the
administrators of the Company and
its controlled companies;

(iv) to propose and review the shortand long-term, fixed and variable,
compensation policies, for all levels
of the organizational structure of the
Company
and
its
controlled
companies, including incentive plans
and the applicability thereof to the
processes
of
recruitment,
development,
promotion
and
retention;

(iv) to propose and review the shortand long-term, fixed and variable,
compensation policies, for all levels
of the organizational structure of the
Company
and
its
controlled
companies, including incentive plans
and the applicability thereof to the
processes
of
recruitment,
development,
promotion
and
retention;

(v) to propose criteria for the
evaluation of the performance of the
Company’s Officers, subjecting them
to approval from the Board of
Directors, as well as to contribute to
the evaluation process, based on the
goals and objectives set;

(v) to propose criteria for the
evaluation of the performance of the
Company’s Officers, subjecting them
to approval from the Board of
Directors, as well as to contribute to
the evaluation process, based on the
goals and objectives set;

(vi)
to
propose
performance
evaluation systems and programs of
training and development of the staff
of the business and support
departments;

(vi)
to
propose
performance
evaluation systems and programs of
training and development of the staff
of the business and support
departments;

(vii) to propose and oversee
succession plans for the positions of
Officers and other strategic positions
in the Company’s structure;

(vii) to propose and oversee
succession plans for the positions of
Officers and other strategic positions
in the Company’s structure;

(viii) to analyze and recommend to
the Board of Directors changes to the
structure and organizational model
adopted by the Company;

(viii) to analyze and recommend to
the Board of Directors changes to the
structure and organizational model
adopted by the Company;

(ix) to evaluate the efficacy of the
talent retention process and the
adherence thereof to the Company’s
culture, values and business goals;

(ix) to evaluate the efficacy of the
talent retention process and the
adherence thereof to the Company’s
culture, values and business goals;

(x) to examine the new policies and
oversee and review the policies in
effect, related to the matters of
people, culture and organization;

(x) to examine the new policies and
oversee and review the policies in
effect, related to the matters of
people, culture and organization;

(xi) to monitor the subjects related to
people
engagement,
including
mobility and flexibility;

(xi) to monitor the subjects related to
people
engagement,
including
mobility and flexibility;

(xii) to recommend actions that (xii) to recommend actions that
promote and disseminate the promote and disseminate the
organizational values and culture, organizational values and culture,
aligning them to the Company’s aligning them to the Company’s
guiding principles.
guiding principles.
VI - RISK AND COMPLIANCE COMMITTEE
ARTICLE 35: The Risk and ARTICLE 35: The Risk and
Compliance Committee, which is an Compliance Committee, which is an
advisory body connected to the advisory body connected to the
Board of Directors, shall be formed Board of Directors, shall be formed
by at least three (3) members, one by at least three (3) members, one
(1) of which shall be independent, (1) of which shall be independent,
either a Director or not, elected by either a Director or not, elected by
the Board of Directors.
the Board of Directors.
Sole Paragraph: The activities of the
coordinator of the Risk and
Compliance Committee shall be
defined in its internal rules, to be
approved by the Board of Directors.

Sole Paragraph: The activities of the
coordinator of the Risk and
Compliance Committee shall be
defined in its internal rules, to be
approved by the Board of Directors.

ARTICLE 36: It is incumbent upon
the
Risk
and
Compliance
Committee, among other matters:

ARTICLE 36: It is incumbent upon
the
Risk
and
Compliance
Committee, among other matters:

(i) to propose to the Board of
Directors the definition of the risk and
commitment cap matrix, as well as
measures of protection against
financial, market and operational
risks;

(i) to propose to the Board of
Directors the definition of the risk and
commitment cap matrix, as well as
measures of protection against
financial, market and operational
risks;

Creation of the Risk and
Compliance Committee to
provide for greater internal
control, as provided for in
the Novo Mercado
Regulation.

(ii) to oversee the mapping made by
the Company’s management of all
kinds of relevant risks, ranking them
according to their degrees of impact,
their likelihood of occurrence, their
origin and their sensitivity to
preventive or mitigating actions;

(ii) to oversee the mapping made by
the Company’s management of all
kinds of relevant risks, ranking them
according to their degrees of impact,
their likelihood of occurrence, their
origin and their sensitivity to
preventive or mitigating actions;

(iii) to recommend actions to
internally disseminate the risksensitivity culture;

(iii) to recommend actions to
internally disseminate the risksensitivity culture;

(iv) to oversee preventive and
mitigating actions, in sync with
opinions from the audit and internal
controls departments;

(iv) to oversee preventive and
mitigating actions, in sync with
opinions from the audit and internal
controls departments;

(v) to review the internal control
system and propose necessary
improvements or corrections;

(v) to review the internal control
system and propose necessary
improvements or corrections;

(vi) to evaluate the results of the
compliance activities and ensure
their effectiveness;

(vi) to evaluate the results of the
compliance activities and ensure
their effectiveness;

(vii) to recommend procedures if
errors or any other inadequacies are
found;

(vii) to recommend procedures if
errors or any other inadequacies are
found;

(viii) to promote a culture of integrity
in the Company, based on ethical
values and on the code of conduct,
providing clear and practical rules;

(viii) to promote a culture of integrity
in the Company, based on ethical
values and on the code of conduct,
providing clear and practical rules;

(ix) to train the Company’s managers
and teams to conduct the businesses

(ix) to train the Company’s managers
and teams to conduct the businesses

ARTICLE 23: The Executive Board
will be composed of five (5)
members, shareholders or not,
residing in the country, being one (1)
Chief Executive Officer, one (1) Vice
President, an Investor Relations
Officer, and the others without
specific designation, and may be
elected and removed at any time by
the Board of Directors.
Paragraph One:Paragraph One:
The Board of Directors, when
electing the members of the
Executive Board, will indicate which
of the Officers will be responsible for
the role of Investor Relations Officer,
which may or may not be exercised
in conjunction with other roles.
Paragraph Two:Paragraph Two:
The members of the Board of
Directors shall remain in their
positions and in the exercise of their

always in an ethical manner, making
sure that the compliance culture is
the basis for the Company’s
strategies, goals and objectives;

always in an ethical manner, making
sure that the compliance culture is
the basis for the Company’s
strategies, goals and objectives;

(x) to inspect, require and ensure
compliance with the legislations, the
code of ethics and conduct and other
policies of the Company, as well as
oversee and monitor the reporting
channel.
VII - EXECUTIVE OFFICE
ARTICLE 37: The Executive Office
shall be formed by up to six (6)
Officers, one of whom being the
Chief Executive Officer and five (5)
Officers
with
No
Specific
Designation, and one of them shall
also occupy the position of Investor
Relations Officer, all of whom may be
shareholders or not, resident in
Brazil, elected by the Board of
Directors and removable thereby at
any time, with a 3-year term of office,
reelection being permitted.

(x) to inspect, require and ensure
compliance with the legislations, the
code of ethics and conduct and other
policies of the Company, as well as
oversee and monitor the reporting
channel.

Paragraph One: The Officers may
occupy more than one position, as
resolved by the Board of Directors.
Paragraph Two: The term of office
of the Officers shall cease upon
dismissal, at any time, of the holder
thereof, or upon expiry of the term of
office, if there is no reelection. The
resignation takes effect in relation to

ARTICLE 37: The Executive Office
shall be formed by up to r five (5)
members six (6) Officers, one (1) of
whom being the Chief Executive
Officer and five (5) Officers with No
Specific Designation, and one of
them shall also occupy the position
of Investor Relations Officer, all of
whom may be shareholders or not,
resident in Brazil, elected by the
Board of Directors and removable
thereby at any time, with a 3-year
term of office, reelection being
permitted.
Paragraph One: The Board of
Directors,
when
electing
the
members of the Executive Board, will
indicate which of the Officers will be
responsible for the role of Investor
Relations Officer, which may or may
not be exercised in conjunction with
other roles. The Officers may occupy

Change in the maximum
number of Officers and
terms of office. In addition
to modifying the
composition of the body,
creating the position of
Officer without a specific
designation, bringing all
the authorities of each
position.

duties until their substitutes are
elected, save if otherwise decided by
the Board of Directors.
Paragraph Three: The term of office
of the Officers will be of two (2) years,
reelection being allowed, which will
be automatically extended until their
substitutes take office.
ARTICLE 24: In case of vacancy of
any position of Director, and until the
Board of Directors decides on the
election for the vacant position, the
duties related to the vacant position
will be cumulated by an Officer
appointed by the Executive Board. If
most of the positions become vacant,
the general meeting shall be called to
hold a new election.
Sole paragraph - In the absence
and temporary impediments of the
Chief Executive Officer, he will be
replaced by the Vice President or, in
his absence, by any Officer
appointed by the Chief Executive
Officer.
ARTICLE 25: The Executive Office
shall meet whenever necessary
upon call by any Officer. It is
incumbent upon the Chief Executive
Officer to preside over the meetings
of the Executive Board, in which all
resolutions will be taken by majority

the Company from the moment that
the
latter
receives
written
communication from the resigning
Officer, and shall produce effects
before third parties in good faith after
it is filed with the Public Register of
Mercantile
Companies,
and
publication thereof.
Paragraph Three: Replacement of
the Officers, in case of absence or
temporary impediment, or also due
to resignation, death or disability,
shall be resolved upon at a Meeting
of the Board of Directors, and the
Chairman of the Board of Directors
may elect a temporary substitute.
Paragraph Four: The following are
duties of:
(a) Chief Executive Officer, among
other duties: (i) order and promote
the performance and implementation
of the policies, strategies, budgets,
investment projects and other
conditions of the Company’s
business plan, as well as to establish
the Company’s management model
and supervise the performance
thereof by the other Officers,
coordinating their activities; (ii)
organize, direct and control the
global
management
of
the
Company’s units, following-up on
and
analyzing
the
individual

more than one position, as resolved
by the Board of Directors.
Paragraph Two: The members of
the Board of Directors shall remain in
their positions and in the exercise of
their duties until their substitutes are
elected, save if otherwise decided by
the Board of Directors. The term of
office of the Officers shall cease
upon dismissal, at any time, of the
holder thereof, or upon expiry of the
term of office, if there is no
reelection. The resignation takes
effect in relation to the Company
from the moment that the latter
receives written communication from
the resigning Officer, and shall
produce effects before third parties in
good faith after it is filed with the
Public Register of Mercantile
Companies, and publication thereof.
Paragraph Three: The term of office
of the Officers will be of two (2) years,
reelection being allowed, which will
be automatically extended until their
substitutes take office. Replacement
of the Officers, in case of absence or
temporary impediment, or also due
to resignation, death or disability,
shall be resolved upon at a Meeting
of the Board of Directors, and the
Chairman of the Board of Directors
may elect a temporary substitute.

vote of those present, with the Chief
Executive Officer having the casting
vote. The Executive Board will only
validly meet with the presence of
Officers representing at least half of
the positions that have been filled by
the Board of Directors. Whenever the
Executive Office meets, minutes will
be drawn up in the proper book.
ARTICLE 26: It shall be incumbent
upon the Executive Office: (a) open
and close branches, agencies or any
other type of establishment, in the
country or abroad; (b) annually
submit to the General Meeting its
accounts and other documents
relating to the fiscal year; (c) define
the duties of the Officers.
ARTICLE 27: The Chief Executive
Officer will be responsible for: (a)
coordinate and organize the work of
the Officers, as well as propose the
duties of the Officers; (b) to convene
and preside over meetings of the
Executive Office; (c) represent the
Company, as plaintiff or defendant,
together with another Officer,
pursuant to these Bylaws.
ARTICLE 28: It is incumbent upon
the Investor Relations Officer to
manage the Company’s relationship
with its shareholders, CVM, B3 S.A.
– Bolsa, Brasil e Balcão (“B3”) and

performance of each shopping
center, to ensure the Company’s
objectives; (iii) represent and
promote the Company before the
community
surrounding
each
shopping center; (iv) call and preside
over meetings of the Executive
Office; (v) discharge the other duties
conferred thereupon by these
Bylaws and by the Board of
Directors;
(vi)
permanently
coordinate the work of the other
Officers, setting business, legal,
political, corporate and institutional
guidelines in the development of the
Company’s activities;
(b) It is incumbent upon the Officer
with no Specific Designation who
will discharge the Investors
Relations duties, among other
duties: (i) to disclose and inform the
CVM and, as the case may be, B3 of
any material act or fact occurred or
related to its businesses, as well as
care for the ample and immediate
dissemination
thereof,
simultaneously in all markets in
which said securities are admitted for
trading, in addition to other
attributions defined by the Board of
Directors; (ii) to provide information
to the investors, and (iii) to keep
Company’s registration updated, all
in conformity with the applicable
rules from the CVM;

ARTICLE 24: In case of vacancy of
any position of Director, and until the
Board of Directors decides on the
election for the vacant position, the
duties related to the vacant position
will be cumulated by an Officer
appointed by the Executive Board. If
most of the positions become vacant,
the general meeting shall be called to
hold a new election.
Sole paragraph - In the absence
and temporary impediments of the
Chief Executive Officer, he will be
replaced by the Vice President or, in
his absence, by any Officer
appointed by the Chief Executive
Officer.
ARTICLE 25: The Executive Office
shall meet whenever necessary
upon call by any Officer. It is
incumbent upon the Chief Executive
Officer to preside over the meetings
of the Executive Board, in which all
resolutions will be taken by majority
vote of those present, with the Chief
Executive Officer having the casting
vote. The Executive Board will only
validly meet with the presence of
Officers representing at least half of
the positions that have been filled by
the Board of Directors. Whenever the
Executive Office meets, minutes will
be drawn up in the proper book.

the market in general, in addition to
the duties provided for in the
applicable regulations.
ARTICLE 29: The Vice President
and the other officers are responsible
for the duties assigned to them by
the Executive Office.

(c) It is incumbent upon the Officers
with no Specific Designation: to
carry out the duties and attributions
conferred upon them by the Board of
Directors or by the CEO, in the
performance of the Company’s
corporate purpose;

ARTICLE 26: It shall be incumbent
upon the Executive Office: (a) open
and close branches, agencies or any
other type of establishment, in the
country or abroad; (b) annually
submit to the General Meeting its
accounts and other documents
relating to the fiscal year; (c) define
the duties of the Officers.
ARTICLE 27: The Chief Executive
Officer will be responsible for: (a)
coordinate and organize the work of
the Officers, as well as propose the
duties of the Officers; (b) to convene
and preside over meetings of the
Executive Office; (c) represent the
Company, as plaintiff or defendant,
together with another Officer,
pursuant to these Bylaws.
ARTICLE 28: It is incumbent upon
the Investor Relations Officer to
manage the Company’s relationship
with its shareholders, CVM, B3 S.A.
– Bolsa, Brasil e Balcão (“B3”) and
the market in general, in addition to
the duties provided for in the
applicable regulations.
ARTICLE 29: The Vice President
and the other officers are responsible
for the duties assigned to them by
the Executive Office.

Paragraph Four: The following are
duties of:
(a) Chief Executive Officer, among
other duties: (i) order and promote
the performance and implementation
of the policies, strategies, budgets,
investment projects and other
conditions of
the Company’s
business plan, as well as to establish
the Company’s management model
and supervise the performance
thereof by the other Officers,
coordinating their activities; (ii) to
organize, direct and control the
global
management
of
the
Company’s units, following-up on
and
analyzing
the
individual
performance of each shopping mall,
to ensure the Company’s objectives;
(iii) represent and promote the
Company before the community
surrounding each shopping center;
(iv) call and preside over meetings of
the Executive Office; (v) discharge
the other duties conferred thereupon
by these Bylaws and by the Board of
Directors;
(vi)
permanently
coordinate the work of the other
Officers, setting business, legal,
political, corporate and institutional
guidelines in the development of the
Company’s activities;
(b) It is incumbent upon the Officer
with no Specific Designation who

will discharge the Investors
Relations duties, among other
duties: (i) to disclose and inform the
CVM and, as the case may be, B3 of
any material act or fact occurred or
related to its businesses, as well as
care for the ample and immediate
dissemination
thereof,
simultaneously in all markets in
which said securities are admitted for
trading, in addition to other
attributions defined by the Board of
Directors; (ii) to provide information
to the investors, and (iii) to keep
Company’s registration updated, all
in conformity with the applicable
rules from the CVM;

ARTICLE 30: It will be incumbent
upon the Executive Office to carry
out the acts necessary for the regular
operation of the Company and the
management of corporate business,
and may open and close branches,
offices or other establishments and
facilities in any part of the country or
abroad, subject to the guidelines
established by the Board of
Directors.

ARTICLE 38: It is incumbent upon
the Executive Board to carry out the
attributions that the law, the General
Meeting, the Board of Directors and
these Bylaws confer upon it for the
performance of the acts necessary
for the proper operation of the
Company, being responsible for the
administration and management of
the Company’s businesses and
activities, observing the provisions in

(c) It is incumbent upon the Officers
with no Specific Designation: to
carry out the duties and attributions
conferred upon them by the Board of
Directors or by the CEO, in the
performance of the Company’s
corporate purpose;
ARTICLE 3038: Will be incumbent
upon It shall be incumbent upon the
Excecutive Office to exercise the
powers that the law, the General
Meeting, the Board of Directors and
these Bylaws confer upon it for for
practicing the acts necessary for the
regular operation of the Company,
being
responsible
for
the
administration and The business
management, being able to open

List and detail the powers
of the Executive Board.

Paragraph One:Paragraph One:
The acts that are intended to
produce effects before third parties
will be signed by two officers jointly,
or an officer and an attorney-in-fact,
or two attorneys-in-fact, with special
powers.
Paragraph Two:Paragraph Two:
The Company may, by two of its
officers, appoint agents, specifying in
the power of attorney the purpose of
the mandate, the powers granted
and the term of effectiveness, which
shall not exceed one year, except
when the power of attorney is
granted with powers of the ad judicia
clause or for representation in
administrative proceedings, whose
effectiveness may be for an indefinite
period.
Paragraph Three: The Board of
Directors
may,
exceptionally,
authorize the representation of the
Company by a single officer or a
specially appointed attorney-in-fact,
specifying, in the minutes of the
meeting, the purpose and limit of the
powers granted.
Paragraph Four: The acts of any of
the Officers or attorneys-in-fact who
involve the Company in obligations
related to business and/or operations

the other articles of these Bylaws,
especially Articles 19 and 28,
inclusive:
(i) to cause compliance with the Law,
these Bylaws and the resolutions of
the Board of Directors and of the
General Meeting;
(ii) to prepare and submit to the
Board of Directors the Executive
Office's
report
and
financial
statements for each fiscal year,
accompanied by the independent
auditors' report, as well as the
proposal for investment of the profits
calculated in the previous year;
(iii) to submit a proposal to the Board
of Directors for the opening of
branches, affiliates, warehouses,
offices and any other establishments
of the Company in the country or
abroad;
(iv) to perform the acts for which it is
responsible, as set forth herein;
(v) to keep the members of the Board
of Directors informed on the activities
of the Company and the progress of
its operations;
(vi) to represent the Company, as
plaintiff and defendant, in or out of
court, respecting the provisions of

and close branches, offices or other
establishments and facilities in any
part of the country or abroad, subject
to the guidelines established by the
Board of Directors and activities of
the Company, subject to the
provisions of the other articles of
these Bylaws, especially Articles 19
and 28, including:
(i) to cause compliance with the Law,
these Bylaws and the resolutions of
the Board of Directors and of the
General Meeting;
(ii) to prepare and submit to the
Board of Directors the Executive
Office's
report
and
financial
statements for each fiscal year,
accompanied by the independent
auditors' report, as well as the
proposal for investment of the profits
calculated in the previous year;
(iii) to submit a proposal to the Board
of Directors for the opening of
branches, affiliates, warehouses,
offices and any other establishments
of the Company in the country or
abroad;
(iv) to perform the acts for which it is
responsible, as set forth herein;
(v) to keep the members of the Board
of Directors informed on the activities

outside the corporate purpose, such
as the granting of endorsements,
sureties and other guarantees, are
expressly prohibited, being null and
void in relation to the Company,
provided that they are not authorized
by the Board of Directors and
necessary to achieve the corporate
objectives.

these Bylaws, within the limits of its
attributions;

of the Company and the progress of
its operations;

(vii) to sign agreements, take out
loans and financing, dispose of,
acquire, mortgage or in any way
encumber assets, liabilities and other
rights of the Company, respecting
the provisions of these Bylaws and
the restrictions set out in item (viii) of
Article 28 of these Bylaws;

(vi) to represent the Company, as
plaintiff and defendant, in or out of
court, respecting the provisions of
these Bylaws, within the limits of its
attributions;

(viii) to accept, cash, endorse and
sign exchange documents, trade
acceptance bills, checks, promissory
notes and any other credit
instruments that entail a liability for
the Company, respecting the
provisions of these Bylaws, notably
the restrictions set out in item (viii) of
Article 28 of these Bylaws; and
(ix) to open, transact and close bank
accounts.

(vii) to sign agreements, take out
loans and financing, dispose of,
acquire, mortgage or in any way
encumber assets, liabilities and other
rights of the Company, respecting
the provisions of these Bylaws and
the restrictions set out in item (viii) of
Article 28 of these Bylaws;
(viii) to accept, cash, endorse and
sign exchange documents, trade
acceptance bills, checks, promissory
notes and any other credit
instruments that entail a liability for
the Company, respecting the
provisions of these Bylaws, notably
the restrictions set out in item (viii) of
Article 28 of these Bylaws; and
(ix) to open, transact and close bank
accounts.
Paragraph One:Paragraph One:
The acts that are intended to
produce effects before third parties
will be signed by two officers jointly,
or an officer and an attorney-in-fact,

or two attorneys-in-fact, with special
powers.
Paragraph Two:Paragraph Two:
The Company may, by two of its
officers, appoint agents, specifying in
the power of attorney the purpose of
the mandate, the powers granted
and the term of effectiveness, which
shall not exceed one year, except
when the power of attorney is
granted with powers of the ad judicia
clause or for representation in
administrative proceedings, whose
effectiveness may be for an indefinite
period.
Paragraph Three: The Board of
Directors
may,
exceptionally,
authorize the representation of the
Company by a single officer or a
specially appointed attorney-in-fact,
specifying, in the minutes of the
meeting, the purpose and limit of the
powers granted.
Paragraph Four: The acts of any of
the Officers or attorneys-in-fact who
involve the Company in obligations
related to business and/or operations
outside the corporate purpose, such
as the granting of endorsements,
sureties and other guarantees, are
expressly prohibited, being null and
void in relation to the Company,
provided that they are not authorized

by the Board of Directors and
necessary to achieve the corporate
objectives.

ARTICLE 39: The representation of
the Company, in or out of court, as
plaintiff and defendant, in any legal
act or business or before any public
partition or federal, state or local
authority, in the acts of acquisition,
disposal or encumbering of assets
and rights of the Company, as well
as in the acts and operations of
ordinary management
of
the
Company’s businesses, such as the
signing of deeds of any kind, bills of
exchange, checks, money orders,
agreements and generally any other
document or act that entails a liability
or obligation for the Company or
which holds it harmless from
obligations to third parties, and also
the acceptance, endorsement and
signing of exchange documents,
trade acceptance bills or other credit
instruments, shall be performed (i) by
two (2) Officers jointly; (ii) by one (1)
Officer, together with an attorney-infact with specific powers, appointed
pursuant to Paragraph One below; or
(iii) by two (2) attorneys-in-fact with
specific powers, appointed pursuant
to Paragraph One below.

ARTICLE 39: The representation of
the Company, in or out of court, as
plaintiff and defendant, in any legal
act or business or before any public
partition or federal, state or local
authority, in the acts of acquisition,
disposal or encumbering of assets
and rights of the Company, as well
as in the acts and operations of
ordinary management
of
the
Company’s businesses, such as the
signing of deeds of any kind, bills of
exchange, checks, money orders,
agreements and generally any other
document or act that entails a liability
or obligation for the Company or
which holds it harmless from
obligations to third parties, and also
the acceptance, endorsement and
signing of exchange documents,
trade acceptance bills or other credit
instruments, shall be performed (i) by
two (2) Officers jointly; (ii) by one (1)
Officer, together with an attorney-infact with specific powers, appointed
pursuant to Paragraph One below; or
(iii) by two (2) attorneys-in-fact with
specific powers, appointed pursuant
to Paragraph One below.

Paragraph One:Paragraph One:
The powers of attorney in the
Company’s name shall be granted (i)
by the Chief Executive Officer, or (ii)
by two (2) Officers jointly. If the
power of attorney does not mention
a term of effectiveness, it shall be
deemed to have been granted for an
indeterminate term, in case of a
power of attorney granted for judicial
purposes or for representation in
administrative proceedings, and for
two (2) years in other cases.

Paragraph One:Paragraph One:
The powers of attorney in the
Company’s name shall be granted (i)
by the Chief Executive Officer, or (ii)
by two (2) Officers jointly. If the
power of attorney does not mention
a term of effectiveness, it shall be
deemed to have been granted for an
indeterminate term, in case of a
power of attorney granted for judicial
purposes or for representation in
administrative proceedings, and for
two (2) years in other cases.

Paragraph Two:Paragraph Two: If
the purpose of the power of attorney
is to perform acts that require the
prior authorization of the Board of
Directors, the granting thereof shall
be expressly conditioned upon the
obtainment of such authorization,
which shall be stated in its wording.
Paragraph Three: The acts by any
Officers or attorney-in-fact, such as
sureties, aval guarantees and
endorsements
or
any
other
collaterals in favor of third parties,
shall be expressly forbidden, being
null and void in relation to the
Company, save if necessary to
achieve the corporate purpose.

Paragraph Two:Paragraph Two: If
the purpose of the power of attorney
is to perform acts that require the
prior authorization of the Board of
Directors, the granting thereof shall
be expressly conditioned upon the
obtainment of such authorization,
which shall be stated in its wording.

Paragraph Four: The Company may
be represented by only one (1)
Officer or one (1) attorney-in-fact

Paragraph Three: The acts by any
Officers or attorney-in-fact, such as
sureties, aval guarantees and
endorsements
or
any
other
collaterals in favor of third parties,
shall be expressly forbidden, being
null and void in relation to the
Company, save if necessary to
achieve the corporate purpose.
Paragraph Four: The Company may
be represented by only one (1)
Officer or one (1) attorney-in-fact

ARTICLE 31: The Audit Committee,
which shall not be permanent, shall
only be convened pursuant to Law
No. 6404/76 and its attributions,
jurisdictions,
duties
and

with specific powers for the
performance of the following acts:

with specific powers for the
performance of the following acts:

(a) representation of the Company at
partners' meetings of companies in
which it has an interest;

(a) representation of the Company at
partners' meetings of companies in
which it has an interest;

(b) representation of the Company in
court; and

(b) representation of the Company in
court; and

(c) the performance of acts of simple
administrative routine, including
before public partitions, mixedcapital
companies,
commercial
registries, Labor Courts, Brazilian
Institute of Social Security (INSS),
Unemployment Compensation Fund
(FGTS) and their collection banks,
and others of the same kind.

(c) the performance of acts of simple
administrative routine, including
before public partitions, mixedcapital
companies,
commercial
registries, Labor Courts, Brazilian
Institute of Social Security (INSS),
Unemployment Compensation Fund
(FGTS) and their collection banks,
and others of the same kind.

Paragraph Five: The Board of
Directors
may
authorize
the
performance of specific acts that
bind the Company through the
signature of only one (1) Officer or
one (1) properly appointed attorneyin-fact, or also establish jurisdiction
for the performance of acts by only
one representative.
CHAPTER VI – AUDIT COMMITTEE
ARTICLE 40: The Audit Committee,
which shall not be permanent, shall
only be convened pursuant to Law
No. 6,404/76 and its attributions,
jurisdictions,
duties
and

Paragraph Five: The Board of
Directors
may
authorize
the
performance of specific acts that
bind the Company through the
signature of only one (1) Officer or
one (1) properly appointed attorneyin-fact, or also establish jurisdiction
for the performance of acts by only
one representative.
ARTICLE
3140:
The
Audit
Committee, which shall not be
permanent, shall only be convened
pursuant to Law No. 6,404/76 and its
attributions, jurisdictions, duties and

Include a new paragraph
to regulate the investiture
of the members of the
Audit Committee.

responsibilities shall be established
by the corporate legislation in force.

responsibilities shall be established
by the corporate legislation in force.

responsibilities shall be established
by the corporate legislation in force.

(...)

(...)

Paragraph Four: The members of Paragraph Four: The members of
the Audit Committee shall be the Audit Committee shall be
invested in their positions by signing invested in their positions by signing
an instrument of investiture in the an instrument of investiture in the
specific book, within the thirty (30) specific book, within the thirty (30)
days following their election, which days following their election, which
shall also state their subjection to the shall also state their subjection to the
commitment clause set out in Article commitment clause set out in Article
51 of these Bylaws.
51 of these Bylaws.
CHAPTER VII - FISCAL YEAR, PROFITS AND DISTRIBUTION THEREOF
ARTICLE 32: The fiscal year shall ARTICLE 41: The fiscal year shall ARTICLE 3241: The fiscal year shall
start on January 1st and end on start on January 1st and end on start on January 1st and end on
December 31st of each year. At the December 31st of each year. At the December 31st of each year. At the
end of each fiscal year, the Executive end of each fiscal year, the Executive end of each fiscal year, the Executive
Office shall order the drafting of the Office shall order the drafting of the Office shall order the drafting of the
Balance Sheet and of the other Balance Sheet and of the other Balance Sheet and of the other
financial statements set out in law.
financial statements set out in law.
financial statements set out in law.
ARTICLE 33: The Board of Directors ARTICLE 42: The Board of Directors ARTICLE 3342: The Board of
shall submit to the General Meeting, shall submit to the General Meeting, Directors shall submit to the General
jointly with the financial statements, jointly with the financial statements, Meeting, jointly with the financial
a proposal of allocation of the net a proposal of allocation of the net statements, a proposal of allocation
profits of the year, in observance of profits of the year, in observance of of the net profits of the year, in
the provisions of these Bylaws and the provisions of these Bylaws and observance of the provisions of
the law.
the law.
these Bylaws and the law.
Sole Paragraph: Twenty five
percent (25%) of the net profits must
be distributed as dividends, in
accordance with the provisions of
Article 34 below.

Sole Paragraph: Twenty five
percent (25%) of the net profits must
be distributed as dividends, in
accordance with the provisions of
Article 43 below.

Sole Paragraph: Twenty five
percent (25%) of the net profits must
be distributed as dividends, in
accordance with the provisions of
Article 3443 below.

ARTICLE 34: After deducting
accumulated losses, the provision for
payment of income
tax and, as applicable, the provision
for the administrators’ share in the
profits of the year, the net profits
shall have the following allocation:

ARTICLE 43: After the deduction of
the accrued losses, the provision for
payment of income tax and, as
applicable, the provision for the
administrators’ share in the profits of
the year, the net profits shall have
the following allocation:

ARTICLE 3443: After the deduction
of the accrued losses, the provision
for payment of income tax and, as
applicable, the provision for the
administrators’ share in the profits of
the year, the net profits shall have
the following allocation:

(a) five percent (5%) shall be
assigned to the creation of the
statutory reserve, which shall not
exceed twenty percent (20%) of the
share capital;
(b) a part corresponding to at least
twenty-five percent (25%) of the
adjusted net profits, pursuant to
Article 202 of Law No. 6,404/76, shall
be allocated to the payment of
mandatory
dividends
to
all
shareholders, offsetting the halfyearly and interim dividends that may
have been declared;

(a) five percent (5%) shall
assigned to the creation of
statutory reserve, which shall
exceed twenty percent (20%) of
share capital;

(a) five percent (5%) shall
assigned to the creation of
statutory reserve, which shall
exceed twenty percent (20%) of
share capital;

(c) upon a proposal from the
administration bodies, up to seventyfive percent (75%) to set up the
Investment Reserve, with the
purpose stated below, the limit of
which
shall
be
the
sum
corresponding to one hundred
percent (100%) of the share capital,
observing that the balance of said
reserve, plus the balances of the
other profit reserves, except for the
reserves of profits to be realized and
contingency reserves, may not

be
the
not
the

be
the
not
the

(b) a part corresponding to at least
twenty-five percent (25%) of the
adjusted net profits, pursuant to
Article 202 of Law No. 6,404/76, shall
be allocated to the payment of
mandatory
dividends
to
all
shareholders, offsetting the halfyearly and interim dividends that may
have been declared; and

(b) a part corresponding to at least
twenty-five percent (25%) of the
adjusted net profits, pursuant to
Article 202 of Law No. 6,404/76, shall
be allocated to the payment of
mandatory
dividends
to
all
shareholders, offsetting the halfyearly and interim dividends that may
have been declared; and

(c) upon a proposal from the
administration bodies, up to seventyfive percent (75%) to set up the
Investment Reserve, with the
purpose stated below, the limit of
which
shall
be
the
sum
corresponding to one hundred
percent (100%) of the share capital,
observing that the balance of said
reserve, plus the balances of the
other profit reserves, except for the
reserves of profits to be realized and

(c) upon a proposal from the
administration bodies, up to seventyfive percent (75%) to set up the
Investment Reserve, with the
purpose stated below, the limit of
which
shall
be
the
sum
corresponding to one hundred
percent (100%) of the share capital,
observing that the balance of said
reserve, plus the balances of the
other profit reserves, except for the
reserves of profits to be realized and

exceed one hundred percent (100%)
of the share capital, and if this cap is
achieved, the General Meeting may
resolve upon the use of the excess to
increase the share capital or for
dividend distribution; and
d) the remaining balance shall be
allocated as decided by the General
Meeting.

ARTICLE 35: The Company may
prepare semi-annual or interim
balance sheets. The Board of
Directors may resolve upon the
distribution of dividends from the
account of profits ascertained in said
balance sheets.

contingency reserves, may not
exceed one hundred percent (100%)
of the share capital, and if this cap is
achieved, the General Meeting may
resolve upon the use of the excess to
increase the share capital or for
dividend distribution; and

contingency reserves, may not
exceed one hundred percent (100%)
of the share capital, and if this cap is
achieved, the General Meeting may
resolve upon the use of the excess to
increase the share capital or for
dividend distribution; and

(d) the remaining balance shall be
allocated as decided by the General
Meeting.

(d) the remaining balance shall be
allocated as decided by the General
Meeting.

ARTICLE 44: The Company may
prepare semi-annual or interim
balance sheets. The Board of
Directors may resolve upon the
distribution of dividends from the
account of profits ascertained in said
balance sheets.

ARTICLE 3544: The Company may
prepare semi-annual or interim
balance sheets. The Board of
Directors may resolve upon the
distribution of dividends from the
account of profits ascertained in said
balance sheets.

(...)

(...)

Paragraph Four: The dividends not Paragraph Four: The dividends not
paid or claimed shall expire within 3 paid or claimed shall expire within 3
(three) years after the date when (three) years after the date when
they were put at the disposal of the they were put at the disposal of the
shareholder, andshareholder and shareholder, andshareholder and
shall inure to the benefit of the shall inure to the benefit of the
Company.
Company.
CHAPTER VIII - DISPOSAL OF CONTROL POWER AND WITHDRAWAL FROM LEVEL 1
I - Disposal of Control
ARTICLE 36: The direct or indirect ARTICLE 45: The direct or indirect ARTICLE 3645: The direct or indirect
disposal of the Company’s Control, disposal of the Company’s Control, disposal of the Company’s Control,
through a single transaction or through a single transaction or through a single transaction or
through successive transactions, through successive transactions, through successive transactions,
shall be contracted under the shall be contracted under the shall be contracted under the

Include a new paragraph
to provide for the statute of
limitations on dividends.

Include new rules for the
public offering for the
acquisition of shares as a
result of the sale of
control, in addition to the

condition that the purchaser of the
control undertakes to carry out the
public offer for acquisition of shares,
the object of which shall be the
shares issued by the Company and
held
by
other
shareholders,
observing the conditions and the
terms set forth in the legislation and
in the prevailing regulations, so as to
ensure them a treatment that is
equal.

condition that the purchaser of the
control undertakes to carry out the
public offer for acquisition of shares
(“OPA”), the object of which shall be
the shares issued by the Company
and held by other shareholders,
observing the conditions and the
terms set forth in the legislation and
in the prevailing regulations and in
these Bylaws, so as to ensure them
a treatment that is at least equal.

condition that the purchaser of the
control undertakes to carry out the
public offer for acquisition of shares
(“OPA”), the object of which shall be
the shares issued by the Company
and held by other shareholders,
observing the conditions and the
terms set forth in the legislation and
in the prevailing regulations and in
these Bylaws, so as to ensure them
a treatment that is at least equal.

Paragraph One: For the purposes of
this Article, control and its related
terms means the power effectively
used by the shareholder to direct the
corporate activities and direct the
operation of the company's bodies,
directly or indirectly, whether de facto
or de jure, regardless the ownership
interest held.

Paragraph One: For the purposes of
this Article, control and its related
terms means the power effectively
used by the shareholder to direct the
corporate activities and direct the
operation of the company's bodies,
directly or indirectly, whether de facto
or de jure, regardless the ownership
interest held.

Paragraph Two: The public offer of
shares must comply with the
conditions and deadlines set forth in
the legislation and rules in force.

Paragraph Two: The public offer of
shares must comply with the
conditions and deadlines set forth in
the legislation and rules in force.

Paragraph Three: In the event of
indirect disposal of control, the
acquirer must disclose the value
attributed to the Company for the
purposes of defining the price of the
public offer of shares, as well as
disclose the justified statement of
such value.

Paragraph Three: In the event of
indirect disposal of control, the
acquirer must disclose the value
attributed to the Company for the
purposes of defining the price of the
public offer of shares, as well as
disclose the justified statement of
such value.

obligation to carry out a
public offering in the event
of withdrawal from the
Level 1 segment of B3,
substantially reproducing
the current Novo Mercado
Rules, in line with the
purposes of the
Transaction.

Paragraph Four: The public offer of
shares must ensure (a) to the
shareholders that own preferred
shares the same conditions and
price per preferred share equivalent
to three (3) times the price paid per
common share of the selling
shareholder, on the terms of Article
7, item (b) of these Bylaws, and (b)
to the other shareholders that own
common shares the same conditions
and the same price per share paid
per common share to the selling
shareholder.
II - Corporate Reorganization
ARTICLE 46: In case of a corporate
reorganization involving a transfer of
the Company’s shareholding basis,
the resulting companies must
request, within one hundred and
twenty (120) days after the date of
the general meeting that resolved
upon said reorganization, entry into
(a) Level 1 or 2, provided that the
adoption of special corporate
governance practices contained in
these Bylaws are maintained, which
practices are substantially similar to
the ones required by the Novo
Mercado Rules of B3; or (b) into
Level 2; or (c) into Novo Mercado.

Paragraph Four: The public offer of
shares must ensure (a) to the
shareholders that own preferred
shares the same conditions and
price per preferred share equivalent
to three (3) times the price paid per
common share of the selling
shareholder, on the terms of Article
7, item (b) of these Bylaws, and (b)
to the other shareholders that own
common shares the same conditions
and the same price per share paid
per common share to the selling
shareholder.

Paragraph
One:
If
the
reorganization involves resulting
companies that do not intend to
request entry into the special

Paragraph
One:
If
the
reorganization involves resulting
companies that do not intend to
request entry into the special

ARTICLE 46: In case of a corporate
reorganization involving a transfer of
the Company’s shareholding basis,
the resulting companies must
request, within one hundred and
twenty (120) days after the date of
the general meeting that resolved
upon said reorganization, entry into
(a) Level 1 or 2, provided that the
adoption of special corporate
governance practices contained in
these Bylaws are maintained, which
practices are substantially similar to
the ones required by the Novo
Mercado Rules of B3; or (b) into
Level 2; or (c) into Novo Mercado.

segments of securities trading of B3,
as set forth above, the majority of the
holders
of
the
Company’s
outstanding shares present at the
General Meeting must consent to
such structure.

segments of securities trading of B3,
as set forth above, the majority of the
holders
of
the
Company’s
outstanding shares present at the
General Meeting must consent to
such structure.

Paragraph Two: The holding of a Paragraph Two: The holding of a
corporate
restructuring
in corporate
restructuring
in
disagreement with the provisions of disagreement with the provisions of
this Article shall subject the this Article shall subject the
controlling shareholder or, in the controlling shareholder or, in the
absence thereof, the shareholders absence thereof, the shareholders
that voted for the corporate that voted for the corporate
reorganization to the obligation to reorganization to the obligation to
hold a public offer of shares on the hold a public offer of shares on the
terms set in Section III below.
terms set in Section III below.
III - Voluntary Withdrawal from Level 1
ARTICLE 47: Voluntary withdrawal ARTICLE 47: Voluntary withdrawal
from Level 1, except for the cases of from Level 1, except for the cases of
entry into Level 2 or in the Novo entry into Level 2 or in the Novo
Mercado segment of B3 shall be Mercado segment of B3 shall be
preceded by a public offer of shares preceded by a public offer of shares
that complies with the procedures set that complies with the procedures set
forth in the rules enacted by the CVM forth in the rules enacted by the CVM
regarding public offers of acquisition regarding public offers of acquisition
of shares for the cancellation of of shares for the cancellation of
registration
as
publicly-held registration
as
publicly-held
company.
company.
ARTICLE 48: The public offer of
shares referred to in Article 47 must
fulfill the following requirements:

ARTICLE 48: The public offer of
shares referred to in Article 47 must
fulfill the following requirements:

I - the price offered must be fair, with
a request for a new appraisal of the

I - the price offered must be fair, with
a request for a new appraisal of the

Company being thus possible, in the
manner established in the corporate
laws; and

Company being thus possible, in the
manner established in the corporate
laws; and

II - shareholders holding more than
one-third (1/3) of the outstanding
shares shall accept the public offer of
shares or expressly agree with the
withdrawal from the segment,
without selling the shares.

II - shareholders holding more than
one-third (1/3) of the outstanding
shares shall accept the public offer of
shares or expressly agree with the
withdrawal from the segment,
without selling the shares.

Paragraph One: For the purposes of
this Article, outstanding shares are
considered to be only the shares
whose holders expressly agree to
the withdrawal from Level 1 or qualify
for the public offer of shares auction,
pursuant to the rules enacted by the
CVM applicable to the public offer of
shares in publicly-held companies for
cancellation of registration.

Paragraph One: For the purposes of
this Article, outstanding shares are
considered to be only the shares
whose holders expressly agree to
the withdrawal from Level 1 or qualify
for the public offer of shares auction,
pursuant to the rules enacted by the
CVM applicable to the public offer of
shares in publicly-held companies for
cancellation of registration.

Paragraph Two: Once the quorum
set forth in the main section has been
achieved:

Paragraph Two: Once the quorum
set forth in the main section has been
achieved:

I - the parties that accepted the
public offer of acquisition shares may
not be subject to an apportionment in
the disposal of their interest,
observing the procedures of waiver
of the limits set forth in the rules
enacted by the CVM applicable to
public offer of acquisition of shares;
and

I - the parties that accepted the
public offer of acquisition shares may
not be subject to an apportionment in
the disposal of their interest,
observing the procedures of waiver
of the limits set forth in the rules
enacted by the CVM applicable to
public offer of acquisition of shares;
and

II - the offeror is obliged to acquire
the remaining outstanding shares
within one (1) month after the auction
date, for the final public offer of share
auction price, adjusted until the date
of actual payment, pursuant to the
terms of the public offer of shares
notice, and the legislation and
regulations in force, which must
occur in fifteen (15) days at the most
after the exercise of the option by the
shareholder.
ARTICLE
49:
The
voluntary
withdrawal from Level 1 may occur
regardless of the public offer of
shares mentioned in Article 47, in
case the waiver is approved at a
General Meeting.

II - the offeror is obliged to acquire
the remaining outstanding shares
within one (1) month after the auction
date, for the final public offer of share
auction price, adjusted until the date
of actual payment, pursuant to the
terms of the public offer of shares
notice, and the legislation and
regulations in force, which must
occur in fifteen (15) days at the most
after the exercise of the option by the
shareholder.
ARTICLE
49:
The
voluntary
withdrawal from Level 1 may occur
regardless of the public offer of
shares mentioned in Article 47, in
case the waiver is approved at a
General Meeting.

Paragraph One: The General
Meeting referred to in the main
section shall be instated at first call
with the attendance of shareholders
representing at least two-thirds (2/3)
of the total outstanding shares.

Paragraph One: The General
Meeting referred to in the main
section shall be instated at first call
with the attendance of shareholders
representing at least two-thirds (2/3)
of the total outstanding shares.

Paragraph Two: In case the quorum
of Paragraph 1 is not reached, the
General Meeting may be instated at
second call, with the attendance of
any number of shareholders that own
outstanding shares.

Paragraph Two: In case the quorum
of Paragraph 1 is not reached, the
General Meeting may be instated at
second call, with the attendance of
any number of shareholders that own
outstanding shares.

Paragraph Three: The resolution
regarding the waiver of the public
offer of shares must be taken by

Paragraph Three: The resolution
regarding the waiver of the public
offer of shares must be taken by

majority of votes of the shareholders
that
own
outstanding
shares
attending the General Meeting.
ARTICLE 50: If the Company’s
control is disposed of within the
twelve (12) months subsequent to its
withdrawal from Level 1, the seller
and buyer of the control shall jointly
offer the shareholders that held
shares issued by the Company on
the date of withdrawal or liquidation
of the public offer of shares for the
withdrawal from Level 1: (i) the
acquisition of their shares for the
price and under the conditions
obtained by the seller, duly updated;
(ii) or the payment of the difference,
if any, between the price of the public
offer of shares accepted by the
former shareholder, duly adjusted,
and the price obtained by the
controlling shareholder with the
disposal of its own shares.

majority of votes of the shareholders
that
own
outstanding
shares
attending the General Meeting.
ARTICLE 50: If the Company’s
control is disposed of within the
twelve (12) months subsequent to its
withdrawal from Level 1, the seller
and buyer of the control shall jointly
offer the shareholders that held
shares issued by the Company on
the date of withdrawal or liquidation
of the public offer of shares for the
withdrawal from Level 1: (i) the
acquisition of their shares for the
price and under the conditions
obtained by the seller, duly updated;
(ii) or the payment of the difference,
if any, between the price of the public
offer of shares accepted by the
former shareholder, duly adjusted,
and the price obtained by the
controlling shareholder with the
disposal of its own shares.

Paragraph One: For purpose of
application of the obligations in the
main section, the same rules
applicable to the disposal of control
set forth in these Bylaws must be
observed.

Paragraph One: For purpose of
application of the obligations in the
main section, the same rules
applicable to the disposal of control
set forth in these Bylaws must be
observed.

Paragraph Two: The Company and
the controlling shareholder shall be
obligated to annotate, in the
Company’s share register, in relation
to the shares owned by the

Paragraph Two: The Company and
the controlling shareholder shall be
obligated to annotate, in the
Company’s share register, in relation
to the shares owned by the

ARTICLE 37: The Company, its
shareholders, administrators, Audit
Committee members, whether sitting
or alternates, if any, undertake to
solve, through arbitration, before the
Market
Arbitration
Chamber,
pursuant to its regulations, any
disputes that may arise among them,
related to or as a result of being an
issuer, shareholders, administrators
and Audit Committee members,
specially arising out of the provisions
set forth in Law No. 6,385/76, in Law
No. 6,404/76, in the Company’s
Bylaws, in the rules issued by the
National Monetary Council, by the
Central Bank of Brazil and by the
Brazilian Securities and Exchange
Commission, as well as in the other
rules applicable to the operation of
the capital market in general.
ARTICLE 38: The investiture of the
administrators and members of the
Audit Committee, whether sitting or
alternates, shall be conditioned upon
the execution of the instrument of
investiture, which must state their
subjection to the commitment clause
referred to in Article 37 above.

controlling shareholder, a lien
obliging the buyer of the control to
comply with the rules set forth in this
Article within thirty (30) days after the
disposal of the shares.
IX – ARBITRATION COURT
ARTICLE 51: The Company, its
shareholders, administrators, Audit
Committee members, whether sitting
or alternates, if any, undertake to
solve, through arbitration, before the
Market
Arbitration
Chamber,
pursuant to its regulations, any
disputes that may arise among them,
related to or as a result of being an
issuer, shareholders, administrators
and Audit Committee members,
specially arising out of the provisions
set forth in Law No. 6,385/76, in Law
No. 6,404/76, in the Company’s
Bylaws, in the rules issued by the
National Monetary Council, by the
Central Bank of Brazil and by the
CVM, as well as in the other rules
applicable to the operation of the
capital market in general, in addition
to those set out in the Level 1
Regulations, the other regulations of
B3 and in the Corporate Governance
Level 1 Participation Agreement.

ARTICLE 52: The investiture of the
administrators and members of the
Audit Committee, whether sitting or
alternates, shall be conditioned upon

controlling shareholder, a lien
obliging the buyer of the control to
comply with the rules set forth in this
Article within thirty (30) days after the
disposal of the shares.
ARTICLE 3751: The Company, its
shareholders, administrators, Audit
Committee members, whether sitting
or alternates, if any, undertake to
solve, through arbitration, before the
Market
Arbitration
Chamber,
pursuant to its regulations, any
disputes that may arise among them,
related to or as a result of being an
issuer, shareholders, administrators
and Audit Committee members,
specially arising out of the provisions
set forth in Law No. 6,385/76, in Law
No. 6,404/76, in the Company’s
Bylaws, in the rules issued by the
National Monetary Council, by the
Central Bank of Brazil and by the
CVM Brazilian Securities and
Exchange Commission , as well as in
the other rules applicable to the
operation of the capital market in
general, in addition to those set out
in the Level 1 Regulations, the other
regulations of B3 and in the
Corporate Governance Level 1
Participation Agreement.
ARTICLE 3852: The investiture of
the administrators and members of
the Audit Committee, whether sitting

Include the application of
arbitration rules.

the execution of the instrument of
investiture, which must state their
subjection to the commitment clause
referred to in Article 51 above.
CHAPTER X – WINDING-UP
ARTICLE 53: The Company shall be
wound up in the cases set out in law,
or upon resolution from the General
Meeting, which shall establish the
form of winding up, elect the
liquidator and, as the case may be,
establish the Audit Committee for the
winding-up period, electing its
members and establishing their
compensations.
CHAPTER XI - ISSUE OF UNITS
ARTICLE 54: The Company may
issue security deposit certificates
(“Unit Program”), hereinafter referred
to as “Units” or individually as “Unit”.

or alternates, shall be conditioned
upon the execution of the instrument
of investiture, which must state their
subjection to the commitment clause
referred to in Article 3751 above.
ARTICLE 53: The Company shall be
wound up in the cases set out in law,
or upon resolution from the General
Meeting, which shall establish the
form of winding up, elect the
liquidator and, as the case may be,
establish the Audit Committee for the
winding-up period, electing its
members and establishing their
compensations.

Include a new Chapter to
add the rules in case of
liquidation of the
Company.

ARTICLE 54: The Company may
issue security deposit certificates
(“Unit Program”), hereinafter referred
to as “Units” or individually as “Unit”.

Include a new Chapter to
deal regulate with the
conversion of common
shares into preferred
shares for the formation
composition of Units,
under the terms already
disclosed in the context of
the Transaction.

Paragraph One:Paragraph One:
Each Unit shall represent one (1)
common share and two (2) preferred
shares issued by the Company.

Paragraph One:Paragraph One:
Each Unit shall represent one (1)
common share and two (2) preferred
shares issued by the Company.

Paragraph Two:Paragraph Two:
Only shares free of liens and
encumbrances may be the object of
deposit for the issue of Units.
ARTICLE 55: The Units shall be in
book-entry form and, save in case of
cancellation of the Units, the
ownership of the shares represented

Paragraph Two:Paragraph Two:
Only shares free of liens and
encumbrances may be the object of
deposit for the issue of Units.
ARTICLE 55: The Units shall be in
book-entry form and, save in case of
cancellation of the Units, the
ownership of the shares represented

by the Units shall only be transferred
upon transfer of the Units.

by the Units shall only be transferred
upon transfer of the Units.

Paragraph One:Paragraph One:
The holder of the Units shall be
entitled to, at any time, request from
the depositary financial institution the
cancellation of the Units and the
delivery of the respective shares
deposited, observing the rules to be
set by the Board of Directors
pursuant to the provisions of these
Bylaws.

Paragraph One:Paragraph One:
The holder of the Units shall be
entitled to, at any time, request from
the depositary financial institution the
cancellation of the Units and the
delivery of the respective shares
deposited, observing the rules to be
set by the Board of Directors
pursuant to the provisions of these
Bylaws.

Paragraph Two:Paragraph Two:
The Company’s Board of Directors
may, at any time, suspend for an
indeterminate period the possibility
of cancellation of Units set out in
Paragraph One of this Article 55, in
case a public offer for primary and/or
secondary distribution of Units
begins
in
the
local
and/or
international market, and in such
case the suspension period may not
be longer than thirty (30) days.

Paragraph Two:Paragraph Two:
The Company’s Board of Directors
may, at any time, suspend for an
indeterminate period the possibility
of cancellation of Units set out in
Paragraph One of this Article 55, in
case a public offer for primary and/or
secondary distribution of Units
begins
in
the
local
and/or
international market, and in such
case the suspension period may not
be longer than thirty (30) days.

Paragraph Three: The Units subject
to
liens,
encumbrances
or
restrictions may not be cancelled.
ARTICLE 56: The Units shall give
their holders the same rights and
advantages as the underlying
shares.

Paragraph Three: The Units subject
to
liens,
encumbrances
or
restrictions may not be cancelled.
ARTICLE 56: The Units shall give
their holders the same rights and
advantages as the underlying
shares.

Paragraph One:Paragraph One:
The right to participate at the
Company’s General Meetings and
exercise all prerogatives conferred
upon the shares represented by the
Units therein, upon proof of
ownership, lies exclusively with the
holder of the Units. The owner of the
Units may be represented at the
Company’s General Meetings by a
proxy appointed pursuant to Article
126,
Paragraph
1,
of
the
Corporations Law.

Paragraph One:Paragraph One:
The right to participate at the
Company’s General Meetings and
exercise all prerogatives conferred
upon the shares represented by the
Units therein, upon proof of
ownership, lies exclusively with the
holder of the Units. The owner of the
Units may be represented at the
Company’s General Meetings by a
proxy appointed pursuant to Article
126,
Paragraph
1,
of
the
Corporations Law.

Paragraph Two:Paragraph Two: In
case of split, reverse split, bonus or
issue of new shares upon the
capitalization of profits or reserves,
the following rules shall be observed
in relation to the Units:

Paragraph Two:Paragraph Two: In
case of split, reverse split, bonus or
issue of new shares upon the
capitalization of profits or reserves,
the following rules shall be observed
in relation to the Units:

a) If the number of shares issued by
the
Company
increases,
the
depositary financial institution shall
register the deposit of such new
shares and credit new Units into the
accounts of the respective owners, in
order to reflect the new number of
shares held by the owners of the
Units, always maintaining the
proportion of one (1) common share
and two (2) preferred shares issued
by the Company for each Unit, and
the shares that cannot constitute
Units shall be credited directly to the
shareholders, with no issue of Units.

a) If the number of shares issued by
the
Company
increases,
the
depositary financial institution shall
register the deposit of such new
shares and credit new Units into the
accounts of the respective owners, in
order to reflect the new number of
shares held by the owners of the
Units, always maintaining the
proportion of one (1) common share
and two (2) preferred shares issued
by the Company for each Unit, and
the shares that cannot constitute
Units shall be credited directly to the
shareholders, with no issue of Units.

b) If the number of shares issued by
the Company decreases, the
depositary financial institution shall
deduct from the Unit deposit
accounts of the owners of the
grouped shares, by automatically
canceling a sufficient number of
Units to reflect the new number of
shares held by the owners of the
Units, always maintaining the
proportion of one (1) common share
and two (2) preferred shares issued
by the Company for each Unit, and
the remaining shares that cannot
constitute Units shall be delivered
directly to the shareholders, with no
issue of Units.
ARTICLE 57: In case of exercise of
the preemptive right for the
subscription of shares issued by the
Company, if any, the depositary
financial institution shall create new
Units in the book-entry Unit register
and credit said Units to their
respective owners, in order to reflect
the new number of preferred and
common shares issued by the
Company deposited into the deposit
account connected to the Units,
always observing the proportion of
one (1) common share and two (2)
preferred shares issued by the
Company for each Unit, and the
shares that cannot constitute Units
shall be credited directly to the

b) If the number of shares issued by
the Company decreases, the
depositary financial institution shall
deduct from the Unit deposit
accounts of the owners of the
grouped shares, by automatically
canceling a sufficient number of
Units to reflect the new number of
shares held by the owners of the
Units, always maintaining the
proportion of one (1) common share
and two (2) preferred shares issued
by the Company for each Unit, and
the remaining shares that cannot
constitute Units shall be delivered
directly to the shareholders, with no
issue of Units.
ARTICLE 57: In case of exercise of
the preemptive right for the
subscription of shares issued by the
Company, if any, the depositary
financial institution shall create new
Units in the book-entry Unit register
and credit said Units to their
respective owners, in order to reflect
the new number of preferred and
common shares issued by the
Company deposited into the deposit
account connected to the Units,
always observing the proportion of
one (1) common share and two (2)
preferred shares issued by the
Company for each Unit, and the
shares that cannot constitute Units
shall be credited directly to the

shareholders, with no issue of Units. shareholders, with no issue of Units.
In case of exercise of the preemptive In case of exercise of the preemptive
right for the subscription of other right for the subscription of other
securities issued by the Company, securities issued by the Company,
there shall be no automatic credit of there shall be no automatic credit of
Units.
Units.
ARTICLE 58: The holders of Units ARTICLE 58: The holders of Units
shall be entitled to receive shares shall be entitled to receive shares
arising from a spin-off, incorporation arising from a spin-off, incorporation
or merger involving the Company. In or merger involving the Company. In
any event, the Units shall always be any event, the Units shall always be
created or cancelled, as the case created or cancelled, as the case
may be, in the book-entry Unit may be, in the book-entry Unit
register, in the name of B3 as the register, in the name of B3 as the
respective fiduciary owner, which respective fiduciary owner, which
shall credit them into the custody shall credit them into the custody
accounts of the respective holders of accounts of the respective holders of
Units. If shares are attributed to the Units. If shares are attributed to the
holders of Units and such shares holders of Units and such shares
cannot constitute new Units, these cannot constitute new Units, these
shares shall also be deposited with shares shall also be deposited with
B3, as fiduciary owner of the Units, B3, as fiduciary owner of the Units,
which shall credit them into the which shall credit them into the
custody accounts of the respective custody accounts of the respective
holders.
holders.
CHAPTER XII - EVALUATION OF THE ADMINISTRATION
ARTICLE 59: The Company shall ARTICLE 59: The Company shall
structure and disclose a process of structure and disclose a process of
evaluation of the Board of Directors, evaluation of the Board of Directors,
its Committees and the Executive its Committees and the Executive
Office.
Office.
Paragraph One:Paragraph One:
The evaluation process must be
disclosed
in
the
Company’s

Paragraph One:Paragraph One:
The evaluation process must be
disclosed
in
the
Company’s

In order to pursue the
corporate structure in
accordance with the Novo
Mercado RulesRegulation,
include a new Chapter on
the Management's
evaluation mechanisms.

reference form, including information
on:

reference form, including information
on:

I - the scope of the evaluation:
individual, by body or both;

I - the scope of the evaluation:
individual, by body or both;

II - the procedures adopted to carry
out
the
evaluation,
including
participation of other bodies of the
Company or external consultancy
bodies, as the case may be; and
III - the methodology adopted,
stating, as applicable, changes
thereto in relation to the previous
years.

II - the procedures adopted to carry
out
the
evaluation,
including
participation of other bodies of the
Company or external consultancy
bodies, as the case may be; and
III - the methodology adopted,
stating, as applicable, changes
thereto in relation to the previous
years.

Paragraph Two:Paragraph Two:
The evaluation must be done at least
once during the term of effectiveness
of the administration.

Paragraph Two:Paragraph Two:
The evaluation must be done at least
once during the term of effectiveness
of the administration.
CHAPTER XIII -– INSPECTION SUPERVISION AND CONTROL
ARTICLE 60: The Company shall ARTICLE 60: The Company shall
have its own internal audit have its own internal audit
department:
department:
I - the activities of which are reported
to the Board of Directors either
directly or through the Audit and
Related Parties Committee;

I - the activities of which are reported
to the Board of Directors either
directly or through the Audit and
Related Parties Committee;

II -that has attributions approved by
the Board of Directors;

II -that has attributions approved by
the Board of Directors;

III - that has a structure and budget
considered sufficient to carry out its

III - that has a structure and budget
considered sufficient to carry out its

In order to pursue the
corporate structure in
accordance with the Novo
Mercado RulesRegulation,
include a new Chapter on
the Company's
mechanisms for inspection
supervision and internal
controls.

functions, as evaluated by the Board
of Directors or by the Audit and
Related Parties Committee at least
once a year; and

functions, as evaluated by the Board
of Directors or by the Audit and
Related Parties Committee at least
once a year; and

IV - that is responsible for assessing
the quality and effectiveness of the
Company's
risk
management,
control and governance processes.

IV - that is responsible for assessing
the quality and effectiveness of the
Company's
risk
management,
control and governance processes.

Sole Paragraph: Alternatively to the
constitution of a specific internal
audit department, as per this Article,
the Company may engage an
independent auditor registered with
the CVM, in charge of this duty.
ARTICLE 61: The Company shall
implement compliance, internal
controls and corporate risk functions,
with the accumulation with operating
activities being prohibited.

Sole Paragraph: Alternatively to the
constitution of a specific internal
audit department, as per this Article,
the Company may engage an
independent auditor registered with
the CVM, in charge of this duty.
ARTICLE 61: The Company shall
implement compliance, internal
controls and corporate risk functions,
with the accumulation with operating
activities being prohibited.

Sole Paragraph: For the purposes Sole Paragraph: For the purposes
of this Article, non-operational of this Article, non-operational
activities are considered, among activities are considered, among
others, those developed by the legal, others, those developed by the legal,
comptrollership, internal audit and comptrollership, internal audit and
investor relations departments.
investor relations departments.
CHAPTER XIV - PERIODIC AND EVENTUAL INFORMATION
ARTICLE 62: The Company must ARTICLE 62: The Company must
create and publish the rules and create and publish the rules and
policies of the Board of Directors, its policies of the Board of Directors, its
advisory Committees and the Audit advisory Committees and the Audit
Committee, if any.
Committee, if any.

In order to seek the social
structure in accordance
with the Novo Mercado
Regulation, include a new
Chapter on the information
and reports to be

Paragraph One:Paragraph One:
The rules of the Company’s Board of
Directors must set forth that the body
shall include, in the administration
proposal pertaining to the General
Meeting for the election of
administrators, its statement of:

Paragraph One:Paragraph One:
The rules of the Company’s Board of
Directors must set forth that the body
shall include, in the administration
proposal pertaining to the General
Meeting for the election of
administrators, its statement of:

I - the adherence by each candidate
to the position of member of the
Board
of
Directors
to
the
appointment policy; and

I - the adherence by each candidate
to the position of member of the
Board
of
Directors
to
the
appointment policy; and

II - the reasons, in light of the
provisions of these Bylaws and the
statement referred to in Article 25,
through which the classification of
each candidate as an Independent
Director is verified.

II - the reasons, in light of the
provisions of these Bylaws and the
statement referred to in Article 25,
through which the classification of
each candidate as an Independent
Director is verified.

Paragraph Two:Paragraph Two: All
of the Company’s policies shall be
disclosed,
including,
without
limitation:
(i)
the
policy
of
compensation and appointment of
members of the Board of Directors,
its Advisory Committees and the
Executive
Office;
(ii)
risk
management policy; (iii) policy of
transactions with related parties and
other situations of conflict of interest;
and (iv) policy of disclosure and
trading of securities.

Paragraph Two:Paragraph Two: All
of the Company’s policies shall be
disclosed,
including,
without
limitation:
(i)
the
policy
of
compensation and appointment of
members of the Board of Directors,
its Advisory Committees and the
Executive
Office;
(ii)
risk
management policy; (iii) policy of
transactions with related parties and
other situations of conflict of interest;
and (iv) policy of disclosure and
trading of securities.

Paragraph Three: The Company
must disclose, in the reference form,

Paragraph Three: The Company
must disclose, in the reference form,

disclosed by the
Company.

as a table, by body, the amount of the
highest, lowest and average annual
compensation, fixed and variable, of
the Board of Directors, the Executive
Office and the Audit Committee, in
relation to the last fiscal year.
ARTICLE 63: The Company must
disclose, observing the provisions in
the regulations enacted by the CVM
regarding the disclosure and use of
information on a material act or fact
concerning publicly-held companies,
the resignation or removal of
members of the Board of Directors
and Executive Officers, by the
business day following that when the
Company is informed of the
resignation or approves the removal.
ARTICLE 64: The Company must
publish, in English, simultaneously
with the publication in Portuguese:

as a table, by body, the amount of the
highest, lowest and average annual
compensation, fixed and variable, of
the Board of Directors, the Executive
Office and the Audit Committee, in
relation to the last fiscal year.
ARTICLE 63: The Company must
disclose, observing the provisions in
the regulations enacted by the CVM
regarding the disclosure and use of
information on a material act or fact
concerning publicly-held companies,
the resignation or removal of
members of the Board of Directors
and Executive Officers, by the
business day following that when the
Company is informed of the
resignation or approves the removal.
ARTICLE 64: The Company must
publish, in English, simultaneously
with the publication in Portuguese:

I - material facts;

I - material facts;

II - information on profits, through
notices to the shareholders or
communications to the market; and

II - information on profits, through
notices to the shareholders or
communications to the market; and

III - press release of results.

III - press release of results.

Sole Paragraph: If the publication of
a material fact is due to an
information that escapes the
Company’s control or if there is an
atypical oscillation to the quotation,
price or traded number of the

Sole Paragraph: If the publication of
a material fact is due to an
information that escapes the
Company’s control or if there is an
atypical oscillation to the quotation,
price or traded number of the

securities issued thereby, the
publication in English may occur by
the business day following that of the
publication in Portuguese.
ARTICLE 65: The Company must
conduct, within five (5) business
days after the disclosure of quarterly
results or the financial statements, a
public presentation regarding the
information disclosed.

securities issued thereby, the
publication in English may occur by
the business day following that of the
publication in Portuguese.
ARTICLE 65: The Company must
conduct, within five (5) business
days after the disclosure of quarterly
results or the financial statements, a
public presentation regarding the
information disclosed.

Sole
Paragraph:
The
public
presentation must be conducted in
person or by conference call,
videoconference or any other means
that enables the remote participation
of the interested parties.
ARTICLE 66: The Company must
disclose, by December 10 of each
year, the annual calendar of the
following civil year, containing at
least the dates of the events listed
below:

Sole
Paragraph:
The
public
presentation must be conducted in
person or by conference call,
videoconference or any other means
that enables the remote participation
of the interested parties.
ARTICLE 66: The Company must
disclose, by December 10 of each
year, the annual calendar of the
following civil year, containing at
least the dates of the events listed
below:

I - disclosure of the complete annual
financial statements and of the
standardized financial statements
(DFP);

I - disclosure of the complete annual
financial statements and of the
standardized financial statements
(DFP);

II - disclosure of the quarterly
information (ITR);

II - disclosure of the quarterly
information (ITR);

III - holding of the annual general
meeting (AGO); and

III - holding of the annual general
meeting (AGO); and

IV - publication of the reference form.

IV - publication of the reference form.

Sole Paragraph: If the Company
intends to change the dates of the
events stated in the main section, the
Company shall update the annual
calendar prior to holding said events,
subject to Level 1 Regulations.
ARTICLE 67: The Company shall,
based on information provided by the
controlling shareholder, inform B3 on
a monthly basis, within ten (10) days
after the end of each month, in an
individual and consolidated manner,
of the direct or indirect ownership by
the controlling shareholder and
persons related thereto of securities
issued by the Company. The
communication shall also include the
positions in derivatives or any other
securities
referenced
by
the
securities issued by the Company,
including derivatives object of
financial settlement.

Sole Paragraph: If the Company
intends to change the dates of the
events stated in the main section, the
Company shall update the annual
calendar prior to holding said events,
subject to Level 1 Regulations.
ARTICLE 67: The Company shall,
based on information provided by the
controlling shareholder, inform B3 on
a monthly basis, within ten (10) days
after the end of each month, in an
individual and consolidated manner,
of the direct or indirect ownership by
the controlling shareholder and
persons related thereto of securities
issued by the Company. The
communication shall also include the
positions in derivatives or any other
securities
referenced
by
the
securities issued by the Company,
including derivatives object of
financial settlement.

Sole Paragraph One:Paragraph
One: The communication must
include:

Sole Paragraph One:Paragraph
One: The communication must
include:

I – the number and type of the
securities;

I – the number and type of the
securities;

II - the trades performed during the
period, if any, and the respective
prices, when applicable; and

II - the trades performed during the
period, if any, and the respective
prices, when applicable; and

III - the balance of the position held III - the balance of the position held
before and after the trade.
before and after the trade.
CHAPTER XV - FINAL AND TEMPORARY PROVISIONS
ARTICLE 68: Observing the legal ARTICLE 68: Observing the legal
proportion between shares with and proportion between shares with and
without voting rights, the common without voting rights, the common
shares issued by the Company are shares issued by the Company are
convertible into preferred shares convertible into preferred shares
solely for the purposes of forming solely for the purposes of forming
Units, at the proportion of one (1) Units, at the proportion of one (1)
preferred shares for each three (3) preferred shares for each three (3)
common shares converted.
common shares converted.
Paragraph
One:
The
first
conversion period shall begin on
October 4, 2021 and end on
November 3, 2021.

Paragraph
One:
The
first
conversion period shall begin on
October 4, 2021 and end on
November 3, 2021.

Paragraph Two: After the end of the
first conversion period, the Board of
Directors shall determine, at its
discretion, new conversion periods
with a duration not shorter than thirty
(30) calendar days.

Paragraph Two: After the end of the
first conversion period, the Board of
Directors shall determine, at its
discretion, new conversion periods
with a duration not shorter than thirty
(30) calendar days.

Paragraph Three: It shall be
incumbent upon the Company’s
Board of Directors to establish the
terms, deadlines and conditions for
the exercise of the conversion rights
set out in this Article, and it may
perform all acts necessary for the
implementation thereof.

Paragraph Three: It shall be
incumbent upon the Company’s
Board of Directors to establish the
terms, deadlines and conditions for
the exercise of the conversion rights
set out in this Article, and it may
perform all acts necessary for the
implementation thereof.

Include share conversion
rules for the formation of
Units.

Annex VII - Consolidation of the Bylaws
(Pursuant to article 11, I of CVM Ruling No. 481, of December 17, 2009)

IGUATEMI S.A.
Brazilian Taxpayers’ Register (CNPJ) 60.543.816/0001-93
Publicly-Held Company
BYLAWS

CHAPTER I – CORPORATE NAME, HEADQUARTERS, PURPOSE, AND DURATION
ARTICLE 1: IGUATEMI S.A. (“Company”) is a Brazilian corporation (sociedade anônima)
governed by these Bylaws and by the applicable legislation.
Sole Paragraph: With the Company’s admission to the segment referred to as Level 1 of Corporate Governance of B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“Level 1” and “B3”, respectively), the
Company, its shareholders, including controlling shareholders, directors and members of the
Fiscal Council, when established, are subject to the provisions of the Corporate Governance
Level 1 Listing Regulations of B3 (“Level 1 Regulations”).
ARTICLE 2: The Company’s headquarters is in the City of São Paulo, State of São Paulo,
and may, upon resolution from the Board of Directors, create, transfer and extinguish branches,
representation offices and warehouses, and any other establishments in any part of the national
territory or abroad.
ARTICLE 3: The Company's corporate purpose is: (i) the commercial exploration and planning of shopping centers; (ii) the provision of services of administration of regional shopping
centers and mixed-use real estate complexes; (iii) the purchase and sale of real properties; (iv)
the exploration of short-term parking lots; (v) the intermediation of leases of promotional
spaces; (vi) the conduction, individually or in partnerships, of real estate developments, the
incorporation, construction and parceling of real properties, as well as the administration of its
own properties; (vii) the provision of advisory services for the prospection, conception, formation and implementation of real estate developments; (viii) the provision of online services
of intermediation of sales of products to end customers; (ix) the provision of digital services
for the operationalization of e-commerce; (x) the creation of studies, projects and planning of
promotions and merchandising; (xi) the conduction other activities similar or related to its corporate purpose; and (xii) interest in other companies, as quotaholder, shareholder or associate,
in any way permitted by law.
ARTICLE 4: The Company has an undetermined term of duration.

CHAPTER II - CAPITAL STOCK AND SHARES
ARTICLE 5: The Company’s capital, fully subscribed and paid-in, is of BRL
1,702,518,859.31, divided into 77,829,571 common shares and 35,682,251 preferred shares,
all registered and without par value.
Sole Paragraph: The shares issued by the Company are book-entry shares, kept in a deposit
account in the name of their holders, with a financial institution properly authorized by the
Securities Commission (Comissão de Valores Mobiliários - “CVM”) to provide such service,
and the shareholders may be charged for the cost referred to in Article 35, paragraph 3, of Law
No. 6,404/76, observing the caps set by CVM.
ARTICLE 6: Each common share shall correspond to one vote at the General Meetings.
ARTICLE 7: The preferred shares issued by the Company do not give their holders the right
to vote, except with regard to the matters specified in paragraph one below, being ensured the
following preferences and advantages:
(a)

the right to receive dividends and any other capital distributions by the Company at a
sum equal to three (3) times the amount paid to each common share;

(b)

the right to be included in a public offer to acquire shares by sale of control, and in such
case each preferred share being entitled to a price per share equal to three (3) times the
price paid for each common share;

(c)

priority in the capital reimbursement for common shares, in case the Company is liquidated, at the amount per preferred share corresponding to three (3) times the amount
per common share;

(d)

the right to receive, in case the Company is liquidated, after the priority capital reimbursement and the capital reimbursement of common shares, three (3) times the amount
attributed to each common share upon the division of the remaining assets applicable
to the shareholders.

Paragraph One: Preferred shares shall have voting rights in the matters specified below:
(i)

corporate transactions proposed by the management bodies, involving the conversion,
acquisition, acquisition of shares, merger, split-up or spin-off of the Company;

(ii)

approval of proposals to execute agreements between the Company and the controlling
shareholder, either directly or through third parties, as well as other companies in which
the controlling shareholder holds an interest, whenever, due to legal provisions or the
bylaws, they are incumbent upon the General Meeting;

(iii)

appraisal of assets to be contributed in capital increases;

(iv)

choice of institution or specialized company to write an appraisal report of the Company’s shares, in the cases set forth in these Bylaws, in the Level 1 Regulations or upon
an order from the Securities Commission;

(v)

amendment to or revocation of Articles 7, 8, 19, Sole Paragraph of Article 22, Paragraphs One to Five of Article 25, Articles 29 and 30 and Chapters VIII, IX, XII, XIII
and XIV of these Bylaws (or any subsequent compensations or relocations of said provisions, if any), except if the amendment or revocation is due to an adaptation of said
provisions to new rules that may be established in the Novo Mercado Rules, although
the Company is listed on Level 1.

Paragraph Two: The approval of the matters listed in paragraph one above by the General
Meeting shall depend on prior approval or ratification from the holders of preferred shares,
gathered at special meeting, on the terms of Article 20 of these Bylaws.
Paragraph Three: The rights granted in articles (i) 105, (ii) 123, sole paragraph, items “c” and
“d”; (iii) 126, paragraph 3; (iv) 141, paragraph 4, II, and paragraph 5; (v) 157, paragraph 1; (vi)
159, paragraph 4; (vii) 161, paragraph 2; (viii) 163, paragraph 6; (ix) 206, II, “b”; and (x) 246,
paragraph 1, "a", all of Law 6,404/76, may be exercised by shareholders who are holders of a
number of shares representing a percentage of participation in the dividends ("PnD-Shareholder)" equal to the percentage of capital stock or shares, as the case may be, established in
such articles of Law 6,404/76. The PnD-Shareholder will be determined by applying the following formula:
PnD-Shareholder =

100 x (XON + 3xYPN) %
(TON + 3xTPN)

Where:
PnD-Shareholder = participation in dividends of a certain set of common and preferred
shares, expressed in percentage terms;
XON = number of common shares issued by the Company held by shareholders who
intend to meet the applicable quorums;
YPN = number of preferred shares issued by the Company held by shareholders who
intend to make up the applicable quorums;
TON = total number of common shares issued by the Company, excluding common
shares held in treasury; and
TPN = total number of preferred shares issued by the Company, excluding preferred
shares held in treasury.

ARTICLE 8: The Company may not issue founder’s shares.
ARTICLE 9: The Company’s capital stock may be increased, regardless of an amendment to
the Bylaws, upon a resolution from the Board of Directors, up to the limit of one hundred and
fifty million (150,000,000) shares. The shares issued may be common or preferred, observing,
in any case, the limit set forth in Article 15, paragraph 2, of Law No. 6,404/76.
Sole Paragraph: Within the authorized capital limit, the Board of Directors may:
(i)

approve the issue of shares, subscription bonuses or debentures convertible into shares,
upon public or private subscription, setting the issue price, payment conditions and
other conditions of the issue;

(ii)

pursuant to a plan approved by the General Meeting, grant stock options to managers,
employees of the Company or company under its control and/or to individuals who
provide services to them, without the shareholders having preemptive rights to subscribe such shares.

ARTICLE 10: Upon resolution from the General Meeting or the Board of Directors, as the
case may be, the Company’s capital may be increased upon capitalization of profits or reserves,
with or without share bonus.
ARTICLE 11: Upon a resolution from the General Meeting or the Board of Directors, as the
case may be, the deadline for the exercise of the preemptive right for the issue of shares, subscription bonuses or debentures convertible into shares may be reduced or excluded, in the
events set forth in Article 172 of Law No. 6,404/76.
ARTICLE 12: In the cases where the law gives the right of exit to a shareholder that dissents
from a resolution at the General Meeting, the reimbursement amount shall be based on the net
equity value contained in the latest balance sheet approved by the General Meeting, observing
the provisions of Article 45 of Law No. 6,404/76.
ARTICLE 13: The shareholder that does not make the payment corresponding to the shares
subscribed under the conditions set forth in the respective subscription warrant or capital call
shall be lawfully considered to be in default, pursuant to Article 106, paragraph 2, of Law No.
6,404/76, being subject to (i) a fine of ten percent (10%) of the amount of the payment in delay,
without prejudice to adjustment for inflation according to the positive variation of the General
Market Price Index (Índice Geral de Preços ao Mercado – IGP-M), published by the Getulio
Vargas Foundation – FGV, or an index that may replace it, if it is discontinued, at the lowest
frequency permitted; (ii) the provisions of Article 107 of Law No. 6,404/76; and (iii) to the
payment of default interests of twelve percent (12%) per year, pro rata temporis.
CHAPTER III – GENERAL MEETING

ARTICLE 14: The General Meeting shall occur, ordinarily, within the first four (4) months
after the end of the fiscal year to resolve upon the matters set forth in Article 132 of Law
6,404/76, and extraordinarily, whenever required by the corporate interests and in the cases set
forth in law and in these Bylaws.
Paragraph One: The General Meeting shall be called by the Chairman of the Board of Directors or by four (4) members of the Board of Directors acting jointly, or in the manner set forth
in the sole paragraph of Article 123 of Law No. 6,404/76, also observing the provisions in
CVM regulations on information, public requests for power of attorney, participation and distance voting at General Meetings.
Paragraph Two: The General Meeting shall be convened by the Chairman of the Board of
Directors or, in his absence, by a person appointed by the Chairman of the Board of Directors,
being presided over by the Chairman of the Board of Directors or by a person appointed by
him. The Chairman of the General Meeting shall choose one of the persons in attendance to act
as secretary.
Paragraph Three: The Annual General Meeting and the Extraordinary General Meeting may
be cumulatively called and held at the same place or virtually, on the same date and time, and
recorded in the same minutes, pursuant to the regulations in force, with distance attendance and
voting being permitted.
ARTICLE 15: Before the General Meeting is convened, the duly identified shareholders shall
sign the Shareholder Attendance Register, which shall contain their names and the number of
shares they hold.
Sole Paragraph: The list of shareholders present shall be closed by the Chairman of the Presiding Board, at the moment when the General Meeting is convened.
ARTICLE 16: Only the shareholders that prove their status, on the terms of Article 126 of
Law No. 6,404/76, may attend and vote at the General Meetings.
Sole Paragraph: The shareholders may be represented at the General Meetings by an attorneyin-fact, whose mandate has been granted less than one (1) year, which is also a shareholder of
the Company, its director or a lawyer. The shareholders’ representation by financial institutions
or by their respective legal representatives shall also be valid.
ARTICLE 17: The resolutions of the General Meeting, subject to the exceptions set forth by
law and in these Bylaws, shall be made by the majority of votes present and represented, with
blank votes or abstentions not being computed.
ARTICLE 18: Minutes of the works and resolutions of the General Meeting shall be recorded

in a book for such specific purpose, signed by all members of the presiding board and attending
shareholders representing at least the necessary majority for the resolutions made.
Paragraph One: The minutes may be drawn up in the form of a summary of the facts, including any dissenting opinion and protests.
Paragraph Two: Unless otherwise resolved by the General Meeting, the minutes shall be published omitting the shareholders’ signatures.
ARTICLE 19: Without prejudice to the duties attributed by law to the General Meeting, it is
responsible for resolving upon:
(i)

the Company’s exit from Level 1, when the initiative is taken by the Company;

(ii)

the choice of the institution or specialized company to draft an appraisal report of the
Company’s shares, in the cases set forth in these Bylaws or upon an order from the
Securities Commission;

(iii)

the waiver of a public offer in case of voluntary exit from Level 1, pursuant to the rules
contained in Article 49 of these Bylaws;

(iv)

the approval of proposals for the execution of agreements between the Company and
the controlling shareholder, either directly or through third parties, as well as other
companies in which the controlling shareholder holds an interest, in cases where, pursuant to the legal provisions applicable to publicly-held companies, the duty lies solely
with the General Meeting; and

(v)

the resolution of cases not set forth in these Bylaws, observing the provisions of Law
No. 6,404/76.

Sole Paragraph: For purposes of the provisions in sub-item (iii) above:
(a)

the General Meeting shall be convened, at first call, with the presence of shareholders
representing at least two-thirds (2/3) of the outstanding shares, understood as all shares
issued by the Company, subject to the shares held by the controlling shareholder, by
persons connected thereto, by Company’s directors and the shares held in treasury;

(b)

if case the quorum set forth in item (a) is not reached, the General Meeting may be
convened at second call, with the presence of any number of shareholders that own
outstanding shares;

(c)

the resolution regarding the waiver of a public offer to acquire shares must be made by
the majority of the votes of shareholders that own outstanding shares, present at the

General Meeting.
CHAPTER IV - SPECIAL MEETING
ARTICLE 20: The approval of the matters specified in paragraph one of Article 7 of these
Bylaws at a General Meeting shall depend on prior approval or ratification by the holders of
preferred shares gathered at a special meeting (“Special Meeting”).
Paragraph One: The provisions of Chapter III above with regard to the call, chairman, appointment of secretary and form of holding, as well as the rules of representation in relation to
the General Meetings, also apply to the Special Meetings.
Paragraph Two: The Special Meeting shall be convened, at first call, with the presence of
shareholders representing at least twenty-five percent (25%) of the preferred shares and, at
second call, with shareholders representing any number of preferred shares. The resolutions
shall be made by the majority of the votes of the voting shareholders, if a different voting
quorum is not required by Law No. 6,404/76. The minutes of the Special Meeting shall record
the number of votes cast by the shareholders that have the right to vote for and against each
resolution, and state the total interest of the shareholders that voted for and against each resolution.
CHAPTER V - MANAGEMENT
I - General Rules
ARTICLE 21: The Company’s management shall be carried out by a Board of Directors and
a Board of Executive Offices, pursuant to law and these Bylaws.
ARTICLE 22: The members of the Board of Directors and the Board of Executive Offices
shall be vested in their respective positions upon signing an instrument of investiture in the
proper book, within the thirty (30) days that follow their election, at which time they must
declare the number of shares, subscription bonuses, stock options, debentures convertible into
shares and other securities issued by the Company and controlled companies or companies in
the same group, held thereby and inform the changes to their positions, and shall be dismissed
from posting a bond to secure their management.
Paragraph One: The investiture of the management, whether sitting members or alternates
thereof, shall be conditioned upon the execution of instruments of investiture of the management, which shall state their subjection to the commitment clause referred to in Article 51 of
these Bylaws.
Paragraph Two: The positions of Chairman of the Board of Directors and CEO or main executive of the Company cannot be held simultaneously by the same person.

ARTICLE 23: It shall be incumbent upon the General Meeting to establish the global compensation of the Administrators and, as the case may be, of the members of the Fiscal Council,
and the Board of Directors is responsible for distributing among the members of the Board of
Directors and the Board of Executive Offices the compensation established by the General
Meeting.
Sole Paragraph: The members of the Board of Directors and the Officers may have a share in
the profits, pursuant to law. The Board of Directors shall also be responsible for distributing,
when applicable, the shares in the profit established by the General Meeting.
ARTICLE 24: The members of the Board of Directors and the Board of Executive Offices
are obligated, without prejudice to the duties and responsibilities attributed to them by law, to
keep all of the Company’s businesses confidential, and must treat as privileged every information to which they have access and which pertain to the Company, its businesses, employees,
directors, shareholders or contractors and service providers, undertaking to use such information to the exclusive and best interests of the Company and to adhere to the Information
Disclosure and Use Guidebook and to the Policy of Disclosure and Trading of Securities Issued
by the Company, upon execution of the respective instrument.
II - Board of Directors
ARTICLE 25: The Board of Directors, elected by the General Meeting, shall be formed by at
least five (5) and at the most nine (9) sitting members, individuals, residing in Brazil or not,
appointed by the General Meeting and removable thereby at any time, with a unified term of
office of two (2) years, who may be reelected, one of whom being the Chairman, elected by
the majority of the votes of the members at the first meeting after the investiture of such members, or whenever the position becomes vacant.
Paragraph One: Among the members of the Board of Directors, at least two (2) or twenty
percent (20%), whichever is highest, must be Independent Directors, as defined below, and the
classification as Independent Directors of the persons appointed to the Board of Directors must
be decided at the General Meeting that elects them.
Paragraph Two: The classification of a Director as an Independent Director must consider
their relationship: (i) with the Company, its direct or indirect controlling shareholders and its
management; and (ii) to the controlled companies, affiliates or companies under common control. For the purposes of verifying the classification of the Director as independent, does not
classify as an Independent Director: (i) the Director that is a direct or indirect controlling shareholder of the Company; (ii) the Director that has his/her right to vote at the Board of Directors’
meetings bound to a shareholders’ agreement, the object of which are certain matters related to
the Company; (iii) the Director that is a spouse, partner or relative, in a direct or collateral

manner, up to the second degree of the controlling shareholder, of an administrator of the Company or of an administrator of the controlling shareholder; and (iv) the Director that has been,
in the last three (3) years, an employee or officer of the Company or its controlling shareholder.
Paragraph Three: For the purposes of checking the Independent Director's classification, the
situations described below must be analyzed in order to verify if they imply loss of independence of the Independent Director due to the characteristics, magnitude and extent of the relationship: (i) the Director that is related, up to the second degree, to the controlling shareholder,
director of the Company or director of the controlling shareholder; (ii) the Director that has
been, in the last three (3) years, an employee or officer of an affiliate, a controlled company or
a company under common control; (iii) the Director that has commercial relations with the
Company, its controlling shareholder or an affiliate, controlled company or company under
common; (iv) the Director that holds a position in a company or entity that has commercial
relations with the Company or its controlling shareholder, which has decision-making powers
in the conduction of the activities of said company or entity; (v) the Director that receives
another compensation from the Company, its controlling shareholder, affiliates, controlled
companies or companies under common control, other than the one connected to acting as a
member of the Board of Directors or committees of the Company, its controlling shareholder,
its affiliates, controlled companies or companies under common control, except for cash profits
arising from interest in the Company's capital stock and benefits arising from supplementary
pension plans.
Paragraph Four: The characterization of the nominee appointed to the Board of Directors as
Independent Board Member shall be resolved by the General Meeting, which may base its
decision: (a) on the declaration, sent by the nominee to Independent Member of the Board of
Directors, attesting to his/her classification under the independence criteria established in these
Bylaws, including the respective justification, if any of the situations set out in Paragraph 2 are
verified; and (b) on a statement by the Board of Directors of the Company, included in the
proposal from the administration referring to the General Meeting for the election of administrators, regarding the classification or not of the candidate under the independence criteria. The
above procedure does not apply to the appointments of candidates to the Board of Directors:
(i) that do not meet the deadline for inclusion of candidates in the voting ballot, as provided for
in the regulations enacted by CVM regarding remote voting; and (ii) through separate voting.
Paragraph Five: When, as a result of the calculation of the percentage referred to in the main
provision of this Article, the result is a fractional number, the Company shall round it up to the
immediately superior whole number.
ARTICLE 26: In his or her absences or occasional impediments, the Chairman of the Board
of Directors shall be replaced with another member of the Board of Directors chosen at a meeting of the body. The other members of the Board of Directors shall replace one another as
decided by the body.

Paragraph One: In case of vacancy in the position of Chairman of the Board of Directors, the
new Chairman shall be appointed by the Board of Directors at a meeting called especially to
such end.
Paragraph Two: In case of vacancy of a position in the Board of Directors, the substitute shall
be elected by the remaining directors, with the substitute serving until the first General Meeting
after the event, pursuant to Article 150 of Law No. 6,404/76. If most of the positions become
vacant, the General Meeting shall be called to hold a new election.
Paragraph Three: The members of the Board of Directors shall remain in their positions and
in the exercise of their duties until their substitutes are elected, save if otherwise decided by the
General Shareholders’ Meeting.
ARTICLE 27: The Board of Directors shall meet, ordinarily, once every three (3) months and,
extraordinarily, whenever called by its Chairman or by the majority of its members, by means
of a written call by letter, telegram, fax, e-mail or any other means of communication with
proof of receipt.
Paragraph One: The meetings of Board of Directors shall be called at least forty-eight (48)
hours in advance. The presence of all members of the Board of Directors shall waive any the
call notice formalities. A Director attending the meeting shall be deemed to have been properly
called.
Paragraph Two: The meetings of the Board of Directors shall be presided over by the Chairman of the Board of Directors or, in the absence thereof, by any Director chosen by the majority
of the votes. The Board of Directors shall only meet and validly make resolutions with the
presence of the majority of its acting members. Once convened, the meetings of the Board of
Directors shall be presided over by the Chairman of the Board, who shall invite one of the
attendees to act as secretary.
Paragraph Three: The resolutions of the Board of Directors shall be made by the majority of
the votes of those present.
Paragraph Four: Minutes of the meetings of the Board of Directors shall be drawn up in a
proper book, signed by all members present or by as many members as suffice for the resolutions made to be valid.
Paragraph Five: The Directors may attend the meetings of the Board of Directors by conference call, videoconference or another means of electronic communication and shall be deemed
present at the meeting, and must send a written confirmation of their vote by the end of the
respective meeting, by letter, fax or e-mail, with the secretary of the meeting being invested in
the powers to sign the respective minutes of the meeting of the Board of Directors on behalf of
the directors that are not physically present.

Paragraph Six: The member of the Board of Directors may not participate in the resolutions
of the Board of Directors related to subjects regarding which he or she has or represents an
interest that conflicts with the Company’s, and must (i) notify the other members of the Board
of Directors of his or her impediment; and (ii) request the inclusion, in the minutes of the respective meeting, of the nature and extent of his or her interest.
ARTICLE 28: Without prejudice to the other powers and attributions granted by law, it is
incumbent upon the Board of Directors:
(i)

to establish the general orientation of the Company’s businesses;

(ii)

to elect and remove the Officers, as well as to establish their duties and distribute the
compensation set by the General Meeting among the Company’s directors;

(iii)

to supervise the Officers’ management by inspecting, at any time, the Company’s books
and papers, and requesting information on agreements executed or that will be executed
and any other acts;

(iv)

to call the General Meetings and the Special Meetings;

(v)

to provide a prior statement regarding the Administration’s Report, the Board of Executive Offices’s Accounts and the Financial Statements of the fiscal year, and to examine
the monthly interim balance sheets;

(vi)

to approve annual and multi-annual budgets, strategic plans, expansion projects and
investment programs of the Company;

(vii)

to choose and dismiss the Company’s independent auditors;

(viii)

to authorize the contracting of any transaction involving amounts greater than forty
million Reais (BRL 40,000,000.00), which sum shall be adjusted at the end of each
fiscal year by the variation of the IPCA - National Consumer Price Index, published by
the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) or by an index that may replace it if it is discontinued, in relation to: (i) the purchase, disposal or encumbering of
real properties or investments held by the Company; and (ii) the taking out of loans or
financing by the Company, as lender or borrower;

(ix)

to approve the Company’s interest in other companies’ capitals, as well as the disposal
or sale of said interest, in Brazil or abroad;

(x)

to authorize the issue of shares of the Company, within the limits of the authorized
capital set forth in Article 9 of these Bylaws, establishing the issue conditions, including

the payment price and deadline, and may also exclude or reduce the preemptive right
upon the issue of shares, the placement of which is made by means of sale in stock
exchanges or by public subscription, or exchange for shares in a public offer to acquire
control, on the terms set forth by law;
(xi)

to resolve upon the issue of subscription bonuses and debentures convertible into
shares, observing the limits set in Article 9 of these Bylaws;

(xii)

to resolve upon the Company’s acquisition of its own shares to hold them in treasury
and/or for subsequent cancellation or disposal;

(xiii)

to approve the engagement of a trustee providing book-entry share services;

(xiv)

to establish, in compliance with the rules of these Bylaws and the legislation in force,
the order of its work and to adopt or enact rules for its operation;

(xv)

to resolve upon the contents of the vote to be cast by the Company at ordinary and/or
extraordinary general meetings, prior meetings of shareholders or quotaholders, shareholders' meetings and/or any other meeting of companies in which the Company is a
holder of a corporate interest;

(xvi)

to provide a statement for or against any public offer to acquire shares, the object of
which is the shares issued by the Company, by means of a prior substantiated opinion
disclosed within fifteen (15) days after the publication of the call notice for the public
offer to acquire shares, which shall address at least (i) the convenience and timeliness
of the public offer to acquire shares regarding the interest of the Company and of the
group of shareholders, including concerning the price and potential impacts on the liquidity of the securities held thereby; (ii) the effects of the public offer to acquire shares
on the Company’s interests; (iii) the strategic plans disclosed by the offeror in relation
to the Company; (iv) alternatives to the acceptance of the public offer to acquire shares
available in the market; (iv) other points that the Board of Directors may consider pertinent, as well as the information required by the applicable rules established by CVM.
The opinion from the Board of Directors must encompass the substantiated opinion for
or against the acceptance of the public offer, with a warning that each shareholder is
responsible for the final decision on the said offer;

(xvii) to approve and amend the Company’s code of ethics and conduct and the corporate
policies related to (i) the disclosure of information and trading of securities; (ii) compensation; (iii) the appointment of members of the Board of Directors, its Advisory
Committees and the Board of Executive Offices; (iv) risk management; and (v) transactions with related parties;
(xviii) to approve the internal rules of the Board of Executive Offices and of all Committees;

(xix)

to appoint the members of the Audit and Related Parties Committee, the Finance and
Capital Allocation Committee, the People, Culture and Organization Committee and
the Risk and Compliance Committee, and of the other Committees that may be set up
by the Board of Directors;

(xx)

to decide on any subject not included in the exclusive duties of the General Meeting or
of the Board of Executive Offices, as set forth in Law or in these Bylaws.
III - Audit and Related Parties Committee

ARTICLE 29: The Audit and Related Parties Committee, which is an advisory body connected to the Board of Directors, shall be formed by at least three (3) independent members,
elected by the Board of Directors, and at least one (1) of them must be an Independent Director,
and at least one (1) of them must have known experience in matters of corporate accounting,
pursuant CVM’s rules.
Paragraph One: The same member of the Audit and Related Parties Committee may accumulate both characteristics referred to in the main provision of this Article.
Paragraph Two: The activities of the coordinator of the Audit and Related Parties Committee
shall be defined in its internal rules, to be approved by the Board of Directors.
Paragraph Three: It is forbidden for Directors of the Company, of its subsidiaries, of its controlling shareholder, of affiliates or of companies under common control to participate as members of the Audit and Related Parties Committee.
ARTICLE 30: The Audit and Related Parties Committee is an advisory body linked to the
Board of Directors, with operational autonomy and its own budget approved by the Board of
Directors, intended to cover expenses with its operation. It is incumbent upon the Audit and
Related Parties Committee, among other matters:
(i)

to issue an opinion on the engagement and dismissal of independent audit services;

(ii)

to assess quarterly information, interim statements, and financial statements;

(iii)

to monitor the activities of the Company’s internal audit and internal controls department;

(iv)

to appraise and monitor the Company’s risk exposure;

(v)

to appraise, monitor and recommend to the Management the correction or improvement
of the internal policies of the Company, including the policies on transactions between

related parties;
(vi)

to have the means of receiving and processing information about a failure to comply
with legal and regulatory provisions applicable to the Company, in addition to internal
regulations and codes, including specific procedures to protect the provider and the
confidentiality of information.

(vii)

to oversee amendments to the accounting practices and procedures.

Sole Paragraph: The Company shall annually disclose a summary report from the Audit and
Related Parties Committee, considering the meetings held and the main subjects discussed, and
highlighting the recommendations made by said Committee to the Board of Directors.
IV - Finance and Capital Allocation Committee
ARTICLE 31: The Finance and Capital Allocation Committee, which is an advisory body
connected to the Board of Directors, shall be formed by at least three (3) members, one (1) of
which shall be independent, either a Director or not, elected by the Board of Directors.
Sole Paragraph: The activities of the coordinator of the Finance and Capital Allocation Committee shall be defined in the internal rules thereof, to be approved by the Board of Directors.
ARTICLE 32: It is incumbent upon the Finance and Capital Allocation Committee, among
other matters:
(i)

to supervise the Company’s financial department;

(ii)

to oversee the implementation of a control system, which establishes safety conditions
for the management model adopted by the Company;

(iii)

to oversee the capital structure and make suggestions for modifications;

(iv)

to analyze proposals of investment, divestment and financing;

(v)

to oversee the work done by related departments of the Company and recommend procedures that improve the generation of indicators;

(vi)

to assist the Company’s Board of Directors and Board of Executive Offices with the
analysis of potential effects of the economic situation on the Company’s financial position, as well as with the discussion of scenarios and trends, in the evaluation of opportunities and risks and the definition of strategies to be adopted by the Company in its
financial policies and planning;

(vii)

to approve, oversee the implementation and the compliance with the indebtedness policies, definition of contractual covenants, granting of collaterals, definition of minimum
cash, financial application and investment policy and insurance policy;

(viii) to analyze the financial risk matrix, protection measures and commitment caps;
(ix)

to analyze the contents of result disclosure materials;

(x)

to analyze the Company’s annual and multi-annual budgets.
V - People, Culture and Organization Committee

ARTICLE 33: The People, Culture and Organization Committee, which is an advisory body
connected to the Board of Directors, shall be formed by at least three (3) members, one (1) of
which shall be independent, either a Director or not, elected by the Board of Directors.
Sole Paragraph: The activities of the coordinator of the People, Culture and Organization
Committee shall be defined in its internal rules, to be approved by the Board of Directors.
ARTICLE 34: It is incumbent upon the People, Culture and Organization Committee, among
other matters:
(i)

to guide the strategic planning of people management, considering the business goals
and the cultural and digital transformation requirements, necessary to keep the Company competitive;

(ii)

to create and improve the human resources and people management policies and processes;

(iii)

to recommend job policies and general compensation criteria, as well as the policies of
benefits of the administrators of the Company and its controlled companies;

(iv)

to propose and review the short- and long-term, fixed and variable, compensation policies, for all levels of the organizational structure of the Company and its controlled
companies, including incentive plans and the applicability thereof to the processes of
recruitment, development, promotion and retention;

(v)

to propose criteria for the evaluation of the performance of the Company’s Officers,
subjecting them to approval from the Board of Directors, as well as to contribute to the
evaluation process, based on the goals and objectives set;

(vi)

to propose performance evaluation systems and programs of training and development
of the staff of the business and support departments;

(vii)

to propose and oversee succession plans for the positions of Officers and other strategic
positions in the Company’s structure;

(viii)

to analyze and recommend to the Board of Directors changes to the structure and organizational model adopted by the Company;

(ix)

to evaluate the efficacy of the talent retention process and the adherence thereof to the
Company’s culture, values and business goals;

(x)

to examine the new policies and oversee and review the policies in effect, related to the
matters of people, culture and organization;

(xi)

to monitor the subjects related to people engagement, including mobility and flexibility;

(xii)

to recommend actions that promote and disseminate the organizational values and culture, aligning them to the Company’s guiding principles.

VI - Risk and Compliance Committee
ARTICLE 35: The Risk and Compliance Committee, which is an advisory body connected to
the Board of Directors, shall be formed by at least three (3) members, one (1) of which shall
be independent, either a Director or not, elected by the Board of Directors.
Sole Paragraph: The activities of the coordinator of the Risk and Compliance Committee shall
be defined in its internal rules, to be approved by the Board of Directors.
ARTICLE 36: It is incumbent upon the Risk and Compliance Committee, among other matters:
(i)

to propose to the Board of Directors the definition of the risk and commitment cap matrix, as well as measures of protection against financial, market and operational risks;

(ii)

to oversee the mapping made by the Company’s management of all kinds of relevant
risks, ranking them according to their degrees of impact, their likelihood of occurrence,
their origin and their sensitivity to preventive or mitigating actions;

(iii)

to recommend actions to internally disseminate the risk-sensitivity culture;

(iv)

to oversee preventive and mitigating actions, in sync with opinions from the audit and
internal controls departments;

(v)

to review the internal control system and propose necessary improvements or corrections;

(vi)

to evaluate the results of the compliance activities and ensure their effectiveness;

(vii)

to recommend procedures if errors or any other inadequacies are found;

(viii) to promote a culture of integrity in the Company, based on ethical values and on the
code of conduct, providing clear and practical rules;
(ix)

to train the Company’s managers and teams to conduct the businesses always in an
ethical manner, making sure that the compliance culture is the basis for the Company’s
strategies, goals and objectives;

(x)

to inspect, require and ensure compliance with the legislations, the code of ethics and
conduct and other policies of the Company, as well as oversee and monitor the reporting
channel.

VII – Board of Executive Offices
ARTICLE 37: The Board of Executive Offices shall be formed by up to six (6) Officers, one
of whom being the Chief Executive Offices and five (5) Officers with No Specific Designation,
and one of them shall also occupy the position of Investor Relations Officer, all of whom may
be shareholders or not, resident in Brazil, elected by the Board of Directors and removable
thereby at any time, with a 3-year term of office, reelection being permitted.
Paragraph One: The Officers may occupy more than one position, as resolved by the Board
of Directors.
Paragraph Two: The term of office of the Officers shall cease upon dismissal, at any time,
of the holder thereof, or upon expiry of the term of office, if there is no reelection. The resignation takes effect in relation to the Company from the moment that the latter receives written
communication from the resigning Officer, and shall produce effects before third parties in
good faith after it is filed with the Public Register of Mercantile Companies, and publication
thereof.
Paragraph Three: The replacement of the Officers, in case of absence or temporary impediment, or also due to resignation, death or disability, shall be resolved upon at a Meeting of the
Board of Directors, and the Chairman of the Board of Directors may elect a temporary substitute.
Paragraph Four: The following are duties of:
(a)

the Chief Executive Officer, among other attributions: (i) to order and promote the performance and implementation of the policies, strategies, budgets, investment projects

and other conditions of the Company’s business plan, as well as to establish the Company’s management model and supervise the performance thereof by the other Officers,
coordinating their activities; (ii) to organize, direct and control the global management
of the Company’s units, following-up on and analyzing the individual performance of
each shopping center, to ensure the Company’s objectives; (iii) to represent and promote
the Company before the community surrounding each shopping center; (iv) to call and
preside over meetings of the Board of Executive Offices; (v) to discharge the other duties
conferred thereupon by these Bylaws and by the Board of Directors; (vi) to permanently
coordinate the work of the other Officers, setting business, legal, political, corporate and
institutional guidelines in the development of the Company’s activities;
(b)

the Officer with no Specific Designation who will discharge the Investors Relations
duties, among other attributions: (i) to disclose and inform CVM and, as the case may
be, B3 of any material act or fact occurred or related to its businesses, as well as care for
the ample and immediate dissemination thereof, simultaneously in all markets in which
said securities are admitted for trading, in addition to other attributions defined by the
Board of Directors; (ii) to provide information to the investors, and (iii) to keep Company’s registration updated, all in conformity with the applicable rules from CVM;

(c)

the Officers with no Specific Designation: to carry out the duties and attributions conferred upon them by the Board of Directors or by the Chief Executive Officer, in the
achievement of the Company’s corporate purpose;

ARTICLE 38: It is incumbent upon the Executive Board to carry out the attributions that the
law, the General Meeting, the Board of Directors and these Bylaws confer upon it for the performance of the acts necessary for the proper operation of the Company, being responsible for
the administration and management of the Company’s businesses and activities, observing the
provisions in the other articles of these Bylaws, especially Articles 19 and 28, inclusive:
(i)

causing compliance with the Law, these Bylaws and the resolutions of the Board of
Directors and of the General Meeting;

(ii)

to prepare and submit to the Board of Directors the Board of Executive Offices's report
and financial statements for each fiscal year, accompanied by the independent auditors'
report, as well as the proposal for investment of the profits calculated in the previous
year;

(iii)

to submit a proposal to the Board of Directors for the opening of branches, affiliates,
warehouses, offices and any other establishments of the Company in the country or
abroad;

(iv)

to perform the acts for which it is responsible, as set forth herein;

(v)

to keep the members of the Board of Directors informed on the activities of the Company and the progress of its operations;

(vi)

to represent the Company, as plaintiff and defendant, in or out of court, respecting the
provisions of these Bylaws, within the limits of its attributions;

(vii)

to sign agreements, take out loans and financing, dispose of, acquire, mortgage or in
any way encumber assets, liabilities and other rights of the Company, respecting the
provisions of these Bylaws and the restrictions set out in item (viii) of Article 28 of
these Bylaws;

(viii)

to accept, cash, endorse and sign exchange documents, trade acceptance bills, checks,
promissory notes and any other credit instruments that entail a liability for the Company, respecting the provisions of these Bylaws, notably the restrictions set out in item
(viii) of Article 28 of these Bylaws; and

(ix)

to open, transact and close bank accounts.

ARTICLE 39: The representation of the Company, in or out of court, as plaintiff and defendant, in any legal act or business or before any public partition or federal, state or local authority,
in the acts of acquisition, disposal or encumbering of assets and rights of the Company, as well
as in the acts and operations of ordinary management of the Company’s businesses, such as the
signing of deeds of any kind, bills of exchange, checks, money orders, agreements and generally any other document or act that entails a liability or obligation for the Company or which
holds it harmless from obligations to third parties, and also the acceptance, endorsement and
signing of exchange documents, trade acceptance bills or other credit instruments, shall be
performed (i) by two (2) Officers jointly; (ii) by one (1) Officer, together with an attorney-infact with specific powers, appointed pursuant to Paragraph One below; or (iii) by two (2) attorneys-in-fact with specific powers, appointed pursuant to Paragraph One below.
Paragraph One: The powers of attorney in the Company’s name shall be granted (i) by the
Chief Executive Officer, or (ii) by two (2) Officers jointly. If the power of attorney does not
mention a term of effectiveness, it shall be deemed to have been granted for an indeterminate
term, in case of a power of attorney granted for judicial purposes or for representation in administrative proceedings, and for two (2) years in the other cases.
Paragraph Two: If the purpose of the power of attorney is to perform acts that require the
prior authorization of the Board of Directors, the granting thereof shall be expressly conditioned upon the obtainment of such authorization, which shall be stated in its wording.
Paragraph Three: The acts by any Officers or attorney-in-fact, such as sureties, aval guarantees and endorsements or any other collaterals in favor of third parties, shall be expressly for-

bidden, being null and void in relation to the Company, save if necessary to achieve the corporate purpose.
Paragraph Four: The Company may be represented by only one (1) Officer or one (1) attorney-in-fact with specific powers for the performance of the following acts:
(a)

representation of the Company at partners' meetings of companies in which it has an
interest;

(b)

representation of the Company in court; and

(c)

the performance of acts of simple administrative routine, including before public partitions, mixed-capital companies, commercial registries, Labor Courts, Brazilian Institute
of Social Security (INSS), Unemployment Compensation Fund (FGTS) and their collection banks, and others of the same kind.

Paragraph Five: The Board of Directors may authorize the performance of specific acts that
bind the Company through the signature of only one (1) Officer or one (1) properly appointed
attorney-in-fact, or also establish jurisdiction for the performance of acts by only one representative.
CHAPTER VI – FISCAL COUNCIL
ARTICLE 40: The Fiscal Council, which shall not be permanent, shall only be convened pursuant to Law No. 6,404/76 and its attributions, competences, duties and responsibilities shall
be established by the corporate legislation in force.
Paragraph One: The Fiscal Council shall be formed by three (3) acting members and the same
number of alternates, elected by the General Meeting, pursuant to law, reelection being permitted.
Paragraph Two: In the fiscal year when the Fiscal Council is convened, it shall elect from
among its members the Chairman of the Fiscal Council, who shall be responsible, without
prejudice to the individual attributions of each director set forth in law, for representing the
Fiscal Council before the other bodies of the Company, organizing and coordinating its activities.
Paragraph Three: The General Meeting that elects the members of the Fiscal Council shall
attribute their respective compensations.
Paragraph Four: The members of the Fiscal Council shall be invested in their positions by
signing an instrument of investiture in the specific book, within the thirty (30) days following
their election, which shall also state their subjection to the commitment clause set out in Article

51 of these Bylaws.
CHAPTER VII - FISCAL YEAR, PROFITS AND DISTRIBUTION THEREOF
ARTICLE 41: The fiscal year shall start on January 1st and end on December 31st of each year.
At the end of each fiscal year, the Board of Executive Offices shall order the drafting of the
Balance Sheet and of the other financial statements set out in law.
ARTICLE 42: The Board of Directors shall submit to the General Meeting, jointly with the
financial statements, a proposal of allocation of the net profits of the year, in observance of the
provisions of these Bylaws and the law.
Sole Paragraph: Twenty five percent (25%) of the net profits must be distributed as dividends,
in accordance with the provisions of Article 43 below.
ARTICLE 43: After the deduction of the accrued losses, the provision for payment of income
tax and, as applicable, the provision for the directors share in the profits of the year, the net
profits shall have the following allocation:
(a)

five percent (5%) shall be assigned to the creation of the statutory reserve, which shall
not exceed twenty percent (20%) of the capital stock;

(b)

a part corresponding to at least twenty-five percent (25%) of the adjusted net profits,
pursuant to Article 202 of Law No. 6,404/76, shall be allocated to the payment of mandatory dividends to all shareholders, offsetting the half-yearly and interim dividends
that may have been declared; and

(c)

upon a proposal from the management bodies, up to seventy-five percent (75%) to set
up the Investment Reserve, with the purpose stated below, the limit of which shall be
the sum corresponding to one hundred percent (100%) of the capital stock, observing
that the balance of said reserve, plus the balances of the other profit reserves, except for
the reserves of profits to be realized and contingency reserves, may not exceed one
hundred percent (100%) of the capital stock, and if this cap is achieved, the General
Meeting may resolve upon the use of the excess to increase the capital stock or for
dividend distribution; and

(d)

the remaining balance shall be allocated as decided by the General Meeting.

Paragraph One: The setting up of the legal reserve may be waived in the fiscal year when its
balance, plus the amount of capital reserves referred to in paragraph one of Article 182 of Law
No. 6,404/76, exceeds thirty percent (30%) of the capital stock.
Paragraph Two: The “Investment Reserve” shall be intended to: (a) preserve the integrity of

the Company’s equity; (b) repay the Company’s debts; (c) reinforce its working capital; and
(d) invest in subsidiaries, for them to allocate them to the purposes referred to in items “b” and
“c” of this paragraph.
ARTICLE 44: The Company may prepare semi-annual or interim balance sheets. The Board
of Directors may resolve upon the distribution of dividends from the account of profits ascertained in said balance sheets.
Paragraph One: The Board of Directors may also declare dividends deducted from the accrued profit account or from existing profit reserves, based on the latest balance sheet or on
balance sheets drawn up in shorter periods.
Paragraph Two: The Board of Directors may pay or credit interest on net equity at the discretion of the Annual General Meeting that appraises the financial statements related to the fiscal
year when said interest was paid or credited.
Paragraph Three: The dividends and interest on net equity set forth in this Article shall be
imputed to the mandatory dividend.
Paragraph Four: The dividends not paid or claimed shall expire within 3 (three) years after
the date when they were put at the disposal of the shareholder, and shall inure to the benefit of
the Company.
CHAPTER VIII - DISPOSAL OF CONTROL POWER AND EXIT
FROM LEVEL 1
I - Disposal of Control
ARTICLE 45: The direct or indirect disposal of the Company’s Control, through a single
transaction or through successive transactions, shall be contracted under the condition that the
purchaser of the control undertakes to carry out the public offer to acquire shares (“OPA”), the
object of which shall be the shares issued by the Company and held by other shareholders,
observing the conditions and the terms set forth in the legislation and in the prevailing regulations and in these Bylaws, so as to ensure them a treatment that is at least equal.
Paragraph One: For the purposes of this Article, control and its related terms means the power
effectively used by the shareholder to direct the corporate activities and direct the operation of
the company's bodies, directly or indirectly, whether de facto or de jure, regardless the ownership interest held.
Paragraph Two: The OPA must comply with the conditions and deadlines set forth in the
legislation and rules in force.

Paragraph Three: In the event of indirect disposal of control, the acquirer must disclose the
value attributed to the Company for the purposes of defining the price of the OPA, as well as
disclose the justified statement of such value.
Paragraph Four: The public offer of shares must ensure (a) to the shareholders that own preferred shares the same conditions and price per preferred share equivalent to three (3) times the
price paid per common share of the selling shareholder, on the terms of Article 7, item (b) of
these Bylaws, and (b) to the other shareholders that own common shares the same conditions
and the same price per share paid per common share to the selling shareholder.
II - Corporate Reorganization
ARTICLE 46: In case of a corporate reorganization involving a transfer of the Company’s
shareholding basis, the resulting companies must request, within one hundred and twenty (120)
days after the date of the general meeting that resolved upon said reorganization, entry into (a)
Level 1 or Level 2, provided that the adoption of special corporate governance practices contained in these Bylaws are maintained, which practices are substantially similar to the ones
required by the Novo Mercado Rules of B3; or (b) into Novo Mercado.
Paragraph One: If the reorganization involves resulting companies that do not intend to request entry into the special segments of securities trading of B3, as set forth above, the majority
of the holders of the Company’s outstanding shares present at the General Meeting must consent to such structure.
Paragraph Two: The holding of a corporate restructuring in disagreement with the provisions
of this Article shall subject the controlling shareholder or, in the absence thereof, the shareholders that voted for the corporate reorganization to the obligation to hold an OPA on the
terms set in Section III below.
III - Voluntary Exit from Level 1
ARTICLE 47: Voluntary exit from Level 1, except for the cases of entry into Level 2 or in
the Novo Mercado segment of B3 shall be preceded by an OPA that complies with the procedures set forth in the rules enacted by CVM regarding public offers to acquire shares for the
cancellation of registration as publicly-held company.
ARTICLE 48: The OPA referred to in Article 47 must fulfill the following requirements:
I - the price offered must be fair, with a request for a new appraisal of the Company being thus
possible, in the manner established in the corporate laws; and
II - shareholders holding more than one-third (1/3) of the outstanding shares shall accept the
OPA or expressly agree with the exit from the segment, without selling the shares.

Paragraph One: For the purposes of this Article, outstanding shares are considered to be only
the shares whose holders expressly agree to the exit from Level 1 or qualify for the OPA auction, pursuant to the rules enacted by CVM applicable to the public offer of shares in publiclyheld companies for cancellation of registration.
Paragraph Two: Once the quorum set forth in the main provision of this Article has been
achieved:
I - the parties that accepted the OPA may not be subject to an apportionment in the disposal of
their interest, observing the procedures of waiver of the limits set forth in the rules enacted by
CVM applicable to public offer to acquire shares; and
II - the offeror is obliged to acquire the remaining outstanding shares within one (1) month
after the auction date, for the final OPA auction price, adjusted until the date of actual payment,
pursuant to the terms of the OPA notice, and the legislation and regulations in force, which
must occur in fifteen (15) days at the most after the exercise of the option by the shareholder.
ARTICLE 49: The voluntary exit from Level 1 may occur regardless of the OPA mentioned
in Article 47, in case the waiver is approved at a General Meeting.
Paragraph One: The General Meeting referred to in the main provision of this Article shall
be instated at first call with the attendance of shareholders representing at least two-thirds (2/3)
of the total outstanding shares.
Paragraph Two: In case the quorum of Paragraph 1 is not reached, the General Meeting may
be instated at second call, with the attendance of any number of shareholders that own outstanding shares.
Paragraph Three: The resolution regarding the waiver of the OPA must be taken by majority
of votes of the shareholders that own outstanding shares attending the General Meeting.
ARTICLE 50: If the Company’s control is disposed of within the twelve (12) months subsequent to its exit from Level 1, the seller and buyer of the control shall jointly offer the shareholders that held shares issued by the Company on the date of exit or liquidation of the OPA
for the exit from Level 1: (i) the acquisition of their shares for the price and under the conditions
obtained by the seller, duly updated; (ii) or the payment of the difference, if any, between the
price of the OPA accepted by the former shareholder, duly adjusted, and the price obtained by
the controlling shareholder with the disposal of its own shares.
Paragraph One: For purpose of application of the obligations in the main provision of this
Article, the same rules applicable to the disposal of control set forth in these Bylaws must be
observed.

Paragraph Two: The Company and the controlling shareholder shall be obligated to annotate,
in the Company’s share register, in relation to the shares owned by the controlling shareholder,
a lien obliging the buyer of the control to comply with the rules set forth in this Article within
thirty (30) days after the disposal of the shares.
CHAPTER IX – ARBITRATION PANEL
ARTICLE 51: The Company, its shareholders, managers, Fiscal Council members, whether
sitting or alternates, if any, undertake to solve, through arbitration, before the Market Arbitration Chamber, pursuant to its regulations, any disputes that may arise among them, related to
or as a result of being an issuer, shareholders, managers and Fiscal Council members, specially
arising out of the provisions set forth in Law No. 6,385/76, in Law No. 6,404/76, in the Company’s Bylaws, in the rules issued by the National Monetary Council, by the Central Bank of
Brazil and by CVM, as well as in the other rules applicable to the operation of the capital
market in general, in addition to those set out in the Level 1 Regulations, the other regulations
of B3 and in the Corporate Governance Level 1 Participation Agreement.
ARTICLE 52: The investiture of the administrators and members of the Fiscal Council,
whether sitting or alternates, shall be conditioned upon the execution of the instrument of investiture, which must state their subjection to the commitment clause referred to in Article 51
above.
CHAPTER X – WINDING-UP
ARTICLE 53: The Company shall be wound up in the cases set out in law, or upon resolution
from the General Meeting, which shall establish the form of winding up, elect the liquidator
and, as the case may be, establish the Fiscal Council for the winding-up period, electing its
members and establishing their compensations.
CHAPTER XI - ISSUE OF UNITS
ARTICLE 54: The Company may issue security deposit certificates (“Unit Program”), hereinafter referred to as “Units” or individually as “Unit”.
Paragraph One: Each Unit shall represent one (1) common share and two (2) preferred shares
issued by the Company.
Paragraph Two: Only shares free of liens and encumbrances may be the object of deposit for
the issue of Units.
ARTICLE 55: The Units shall be in book-entry form and, save in case of cancellation of the

Units, the ownership of the shares represented by the Units shall only be transferred upon transfer of the Units.
Paragraph One: The holder of the Units shall be entitled to, at any time, request from the
depositary financial institution the cancellation of the Units and the delivery of the respective
shares deposited, observing the rules to be set by the Board of Directors pursuant to the provisions of these Bylaws.
Paragraph Two: The Company’s Board of Directors may, at any time, suspend for a determinate period the possibility of cancellation of Unit set out in Paragraph One of this Article 55,
in case a public offer of primary and/or secondary distribution of Units begins in the local
and/or international market, and in such case the suspension period may not be longer than
thirty (30) days.
Paragraph Three: The Units subject to liens, encumbrances or restrictions may not be cancelled.
ARTICLE 56: The Units shall give their holders the same rights and advantages as the underlying shares.
Paragraph One: The right to participate at the Company’s General Meetings and exercise all
prerogatives conferred upon the shares represented by the Units therein, upon proof of ownership, lies exclusively with the holder of the Units. The owner of the Units may be represented
at the Company’s General Meetings by an attorney-in-fact appointed pursuant to Article 126,
Paragraph 1, of the Brazilian Corporation Law (Lei das Sociedades por Ações).
Paragraph Two: In case of split, reverse split, bonus or issue of new shares upon the capitalization of profits or reserves, the following rules shall be observed in relation to the Units:
a)

If the number of shares issued by the Company increases, the depositary financial institution shall register the deposit of the new shares and credit new Units into the accounts of the respective owners, to reflect the new number of shares held by the owners
of the Units, always maintaining the proportion of one (1) common share and two (2)
preferred shares issued by the Company for each Unit, and the shares that cannot constitute Units shall be credited directly to the shareholders, with no issue of Units.

b)

If the number of shares issued by the Company decreases, the depositary financial institution shall deduct from the Unit deposit accounts of the owners of the shares subject
to the reverse split, automatically canceling a sufficient number of Units to reflect the
new number of shares held by the owners of the Units, always maintaining the proportion of one (1) common share and two (2) preferred shares issued by the Company for
each Unit, and the remaining shares that cannot constitute Units shall be delivered directly to the shareholders, with no issue of Units.

ARTICLE 57: In case of exercise of the preemptive right for the subscription of shares issued
by the Company, if any, the depositary financial institution shall create new Units in the bookentry Unit register and credit said Units to their respective owners, to reflect the new number
of preferred and common shares issued by the Company deposited into the deposit account
connected to the Units, always observing the proportion of one (1) common share and two (2)
preferred shares issued by the Company for each Unit, and the shares that cannot constitute
Units shall be credited directly to the shareholders, with no issue of Units. In case of exercise
of the preemptive right for the subscription of other securities issued by the Company, there
shall be no automatic credit of Units.
ARTICLE 58: The holders of Units shall be entitled to receive shares arising from a spin-off,
incorporation or merger involving the Company. In any event, the Units shall always be created
or cancelled, as the case may be, in the book-entry Unit register, in the name of B3 as the
respective fiduciary owner, which shall credit them into the custody accounts of the respective
holders of Units. If shares are attributed to the holders of Units and such shares cannot constitute new Units, these shares shall also be deposited with B3, as fiduciary owner of the Units,
which shall credit them into the custody accounts of the respective holders.
CHAPTER XII - EVALUATION OF THE ADMINISTRATION
ARTICLE 59: The Company shall structure and disclose a process of evaluation of the Board
of Directors, its Committees and the Board of Executive Offices.
Paragraph One: The evaluation process must be disclosed in the Company’s reference form,
including information on:
I - the scope of the evaluation: individual, by body or both;
II - the procedures adopted to carry out the evaluation, including participation of other bodies
of the Company or external consultancy bodies, as the case may be; and
III - the methodology adopted, stating, as applicable, changes thereto in relation to the previous
years.
Paragraph Two: The evaluation must be done at least once during the term of effectiveness
of the administration.
CHAPTER XIII - INSPECTION AND CONTROL
ARTICLE 60: The Company shall have its own internal audit department:
I - the activities of which are reported to the Board of Directors either directly or through the

Audit and Related Parties Committee;
II - that has attributions approved by the Board of Directors;
III - that has a structure and budget considered sufficient to carry out its functions, as evaluated
by the Board of Directors or by the Audit and Related Parties Committee at least once a year;
and
IV - that is responsible for assessing the quality and effectiveness of the Company's risk management, control and governance processes.
Sole Paragraph: Alternatively to the constitution of a specific internal audit department, as
per this Article, the Company may engage an independent auditor registered with CVM, in
charge of this duty.
ARTICLE 61: The Company shall implement compliance, internal controls and corporate
risk functions, with the accumulation with operating activities being prohibited.
Sole Paragraph: For the purposes of this Article, non-operational activities are considered,
among others, those developed by the legal, comptrollership, internal audit and investor relations departments.
CHAPTER XIV - PERIODIC AND EVENTUAL INFORMATION
ARTICLE 62: The Company must create and publish the rules and policies of the Board of
Directors, its advisory Committees and the Fiscal Council, if any.
Paragraph One: The rules of the Company’s Board of Directors must set forth that the body
shall include, in the administration proposal pertaining to the General Meeting for the election
of administrators, its statement of:
I - the adherence by each candidate to the position of member of the Board of Directors to the
appointment policy; and
II - the reasons, in light of the provisions of these Bylaws and the statement referred to in
Article 25, through which the classification of each candidate as an Independent Director is
verified.
Paragraph Two: All of the Company’s policies shall be disclosed, including, without limitation: (i) the policy of compensation and appointment of members of the Board of Directors, its
Advisory Committees and the Board of Executive Offices; (ii) risk management policy; (iii)
policy of transactions with related parties and other situations of conflict of interest; and (iv)
policy of disclosure and trading of securities.

Paragraph Three: The Company must disclose, in the reference form, as a table, by body, the
amount of the highest, lowest and average annual compensation, fixed and variable, of the
Board of Directors, the Board of Executive Offices and the Fiscal Council, in relation to the
last fiscal year.
ARTICLE 63: The Company must disclose, observing the provisions in the regulations enacted by CVM regarding the disclosure and use of information on a material act or fact concerning publicly-held companies, the resignation or removal of members of the Board of Directors and Board of Executive Offices, by the business day following that when the Company
is informed of the resignation or approves the removal.
ARTICLE 64: The Company must publish, in English, simultaneously with the publication in
Portuguese:
I - material facts;
II - information on profits, through notices to the shareholders or communications to the market; and
III - press release of results.
Sole Paragraph: If the publication of a material fact is due to an information that escapes the
Company’s control or if there is an atypical oscillation to the quotation, price or traded number
of the securities issued thereby, the publication in English may occur by the business day following that of the publication in Portuguese.
ARTICLE 65: The Company must conduct, within five (5) business days after the disclosure
of quarterly results or the financial statements, a public presentation regarding the information
disclosed.
Sole Paragraph: The public presentation must be conducted in person or by conference call,
videoconference or any other means that enables the remote participation of the interested parties.
ARTICLE 66: The Company must disclose, by December 10 of each year, the annual calendar
of the following civil year, containing at least the dates of the events listed below:
I - disclosure of the complete annual financial statements and of the standardized financial
statements (DFP);
II - disclosure of the quarterly information (ITR);

III - holding of the annual general meeting (AGO); and
IV - publication of the reference form.
Sole Paragraph: If the Company intends to change the dates of the events stated in the main
provision of this Article, the Company shall update the annual calendar prior to the holding of
said events, in accordance with Level 1 Regulation.
ARTICLE 67: The Company shall, based on information provided by the controlling shareholder, inform B3 on a monthly basis, within ten (10) days after the end of each month, in an
individual and consolidated manner, of the direct or indirect ownership by the controlling
shareholder and persons related thereto of securities issued by the Company. The communication shall also include the positions in derivatives or any other securities referenced by the
securities issued by the Company, including derivatives object of financial settlement.
Paragraph One: The communication must include:
I – the number and type of the securities;
II - the trades performed during the period, if any, and the respective prices, when applicable;
and
III - the balance of the position held before and after the trade.
CHAPTER XV - FINAL AND TRANSITIONAL PROVISIONS
ARTICLE 68: Observing the legal proportion between shares with and without voting rights,
the common shares issued by the Company are convertible into preferred shares solely for the
purposes of forming Units, at the proportion of one (1) preferred shares for each three (3) common shares converted.
Paragraph One: The first conversion period shall begin on October 4, 2021 and end on November 3, 2021.
Paragraph Three: After the end of the first conversion period, the Board of Directors shall
determine, at its discretion, new conversion periods with a duration not shorter than thirty (30)
consecutive days.
Paragraph Four: It shall be incumbent upon the Company’s Board of Directors to establish
the terms, deadlines and conditions for the exercise of the conversion rights set out in this
Article, and it may perform all acts necessary for the implementation thereof.
*****

