JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME n˚ 60.543.816/0001-93
NIRE n˚ 35.300.027.248
Companhia Aberta
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Jereissati Participações S.A. (“Jereissati”
ou “Companhia”) a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) a se
realizar no dia 1˚ de outubro de 2021, às 14:00 horas, na sede social da Companhia,
localizada na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Angelina Maffei, n˚ 200, 9˚ andar,
Jardim Europa, CEP 01455-070, para deliberar as matérias constantes da seguinte
ordem do dia:
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;
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;
3)
Aprovar a adesão da Companhia ao segmento especial de listagem do
Nível 1 da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão;
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;
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”);
6)
Discutir e aprovar o Laudo de Avaliação;
7)
Aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações de
Emissão da IESC pela Companhia;
8)
Aprovar a incorporação das ações de emissão da IESC pela Companhia;
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;
10)
Aprovar a alteração da denominação social da Companhia para “Iguatemi
S.A.”;

11)
Aprovar a ampla reforma do Estatuto Social para (i) 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) 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.
Informações Gerais:
•

O acionista poderá comparecer pessoalmente, por meio de procurador
devidamente constituído, ou via boletim de voto a distância, sendo que as
orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam do boletim e
do Manual do Acionistas (“Manual”).

•

A Companhia informa que o boletim de voto a distância já está à disposição dos
senhores acionistas no site da Companhia, bem como o Manual sobre os
procedimentos para a participação na AGE e que contém detalhes sobre os
temas a serem deliberados.

•

Considerando as atuais orientações do Ministério da Saúde e do Governo do
Estado de São Paulo para a prevenção e enfrentamento do Coronavírus
(COVID-19), e visando a segurança de seus acionistas, a Companhia sugere
que, em sendo possível, se dê preferência à utilização do boletim de voto a
distância para participação na AGE ora convocada, principalmente por meio do
seu envio aos prestadores de serviços aptos a coletar e transmitir instruções de
preenchimento do boletim (custodiante ou escriturador), dada a maior
simplicidade de tal procedimento.

•

O acionista que desejar poderá optar por exercer o seu direito de voto por meio
do sistema de votação a distância, nos termos da Instrução CVM nº 481, de 17
de dezembro de 2009 (“Instrução CVM n˚ 481”), enviando o correspondente
boletim de voto a distância por meio de seus respectivos agentes de custódia ou
diretamente à Companhia, conforme as orientações constantes do item 12.2 do
Formulário de Referência da Companhia.

•

Os acionistas participantes da Custódia Fungível de Ações Nominativas da Bolsa
de Valores de São Paulo – B3 que desejarem participar da AGE deverão
apresentar extrato contendo a respectiva participação acionária emitido pelo
órgão competente.

•

Solicita-se que, na medida do possível, os instrumentos de mandato com
poderes especiais para representação na AGE a que se refere o presente edital
sejam depositados, com firma reconhecida, na sede da Companhia, no

Departamento de Relações com Investidores, até o dia 28 de setembro de 2021
ou enviados ao endereço eletrônico lbertolini@gj.com.br.
•

Os documentos e informações relativos às matérias a serem discutidas na AGE
e os demais previstos nas Instruções da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) foram apresentados à CVM, por meio do Sistema de Informações
Periódicas e Eventuais (IPE), nos termos do art. 6º da Instrução CVM nº 481, e
disponibilizados aos acionistas na sede social da Companhia, no seu site de
Relações com Investidores (www.jereissati.com.br) e nos sites da B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (www.b3.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br).

São Paulo, 31 de agosto de 2021.

Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
Presidente do Conselho de Administração

JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME No. 60.543.816/0001-93
NIRE No. 35.300.027.248
Publicly-Held Company
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
CALL NOTICE
The Shareholders of Jereissati Participações S.A. are invited (“Jereissati” or “Company”)
to meet at the Extraordinary General Meeting (“EGM”) to be held on October 1st, 2021,
at 2:00 p.m., 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,
to resolve on the matters on the following agenda:
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;
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;
3)
Approve the Company's adhesion to the special listing segment of Level
1 of B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão;
4)
Approve the creation of a unit program, being each unit comprised of one
(1) common share and two (2) preferred shares issued by Jereissati;
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");
6)
Discuss and approve the Appraisal Report;
7)
Approve the Protocol and Justification for the Merger of Shares Issued by
IESC into the Company;
8)
Approve the merger of the shares issued by IESC into Jereissati;
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;
10)
Approve the change of the Company’s corporate name to “Iguatemi S.A.”;
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.
General Information:
•

The shareholder may appear in person, through a duly appointed proxy or
through a remote voting ballot, and detailed guidelines on the required
documentation are contained in the bulletin and in the Shareholders’ Manual
("Manual”).

•

The Company informs that the remote voting ballot is already available to
shareholders on the Company's website, as well as the Manual on the
procedures for participating in the EGM, which contains details on the topics to
be resolved.

•

Considering the current guidelines of the Ministry of Health and the Government
of the State of São Paulo for the prevention of and fight against the Coronavirus
(COVID-19), and aiming at the safety of its shareholders, the Company suggests
that, if possible, preference should be given to use of the remote voting ballot to
participate in the EGM hereby called, mainly by sending it to service providers
able to collect and transmit instructions for completing the form (custodian or
bookkeeper), given the greater simplicity of such procedure.

•

The shareholder who so wishes may choose to exercise their right to vote through
the remote voting system, pursuant to CVM Instruction No. 481 of December 17,
2009 (“CVM Instruction No. 481"), sending the corresponding remote voting
ballot through their respective custody agents or directly to the Company, in
accordance with the guidelines contained in item 12.2 of the Company's
Reference Form.

•

Shareholders participating in the Fungible Custody of Registered Shares of the
São Paulo Stock Exchange – B3 who wish to participate in the EGM must present
a statement containing the respective shareholding, issued by the competent
body.

•

It is requested that, as far as possible, the proxy with special powers for
representation at the EGM referred to in this notice be deposited, with notarized
signature, at the Company's principal place of business, in the Investor Relations
Department by September 28, 2021 or sent to the email address
lbertolini@gj.com.br.

•

The documents and information related to the matters to be discussed at the
EGM and the others provided for in the Instructions of the Brazilian Securities

Commission ("CVM”) were submitted to CVM, through the Periodic and
Occasional Information System (IPE), pursuant to art. 6 of CVM Instruction No.
481, and made available to shareholders at the Company's principal place of
business, on its Investor Relations website (www.jereissati.com.br), and on the
websites of B3 SA – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (www.b3.com.br) and CVM
(www.cvm.gov.br).

São Paulo, August 31, 2021.

Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
Chairman of the Board of Directors

