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1.0 - Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Pedro Jereissati

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Alexandre Jereissati Legey

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores

PÁGINA: 1 de 281

Formulário de Referência - 2021 - JEREISSATI PARTICIPACOES S.A.

Versão : 1

1.1 – Declaração do Diretor Presidente

Declaração
Para fins do Item 1.1 do Formulário de Referência

Sr. Pedro Jereissati, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de
identidade nº 16.226.645-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 273.475.308-14, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua
Angelina Maffei Vita n° 200, 9º andar, Bairro Jardim Paulistano, na qualidade de Diretor
Presidente da Jereissati Participações S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Angelina Maffei Vita n° 200, 9º andar, CEP: 01455-070,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº
60.543.816/0001-93 (“Companhia”), para fins do item 1.1 do Formulário de Referência da
Companhia, declara que: (i) reviu o Formulário de Referência; (ii) todas as informações
contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº480, em especial aos arts. 14 a
19; e (iii) o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da
situação econômico-financeira da Companhia e dos riscos inerentes às suas atividades e dos
valores mobiliários por ela emitidos.

Pedro Jereissati
Diretor Presidente
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações Com Investidores

Declaração
Para fins do Item 1.2 do Formulário de Referência

Sr. Alexandre Jereissati Legey, brasileiro, casado, engenheiro químico, RG 35.545.462-5
SSP/SP e inscrito no CPF\MF sob o nº. 954.529.077-34, residente e domiciliado na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Angelina Maffei Vita n° 200,
9º andar, Bairro Jardim Paulistano, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da
Jereissati Participações S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Rua Angelina Maffei Vita n° 200, 9º andar, CEP: 01455-070, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 60.543.816/0001-93
(“Companhia”), para fins do item 1.1 do Formulário de Referência da Companhia, declara que:
(i) reviu o Formulário de Referência; (ii) todas as informações contidas no formulário atendem
ao disposto na Instrução CVM nº480, em especial aos arts. 14 a 19; e (iii) o conjunto de
informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômicofinanceira da Companhia e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por
ela emitidos.

Alexandre Jereissati Legey
Diretor de Relações com Investidores
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente/relações Com Investidores

Não aplicável. As declarações pertinentes a este Formulário de Referência constam nos itens 1.1
e 1.2 deste Formulário de Referência.
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2.1/2.2 - Identificação E Remuneração Dos Auditores
Possui auditor?

SIM

Código CVM

471-5

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

CPF/CNPJ

61.366.936/0001-25

Data Início

01/04/2017

Descrição do serviço contratado

Honorários relativos a serviços de auditoria externa.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Em 2020 R$ 170 mil (2019 - R$ 164 mil / 2018 - R$ 158 mil) (líquido de tributos ISS, PIS e COFINS).

Justificativa da substituição

n.a.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

n.a.

Nome responsável técnico

DATA_INICIO_ATUACAO

CPF

Endereço

Marcos Alexandre Silveira Pupo

01/04/2017

197.375.598-00

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, 7º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, Brasil,
CEP 04543-011, Telefone (11) 25733000, Fax (11) 25733000, e-mail: marcos.a.pupo@br.ey.com

Marcos Kenji de Sá Pimentel Ohata

01/04/2018

296.320.838-30

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, 7º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, Brasil,
CEP 04543-011, Telefone (11) 25733000, Fax (11) 25733000, e-mail: marcos.ohata@br.ey.com
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2.3 - Outras Informações Relevantes

Todas as informações relevantes pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.
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3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais)

Exercício social (31/12/2020)

Exercício social (31/12/2019)

Exercício social (31/12/2018)

Patrimônio Líquido

3.174.014,00

3.023.770,00

2.855.040,00

Ativo Total

7.013.831,00

5.748.047,00

5.394.908,00

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos

676.664,00

755.353,00

722.606,00

Resultado Bruto

401.345,00

503.138,00

505.275,00

Resultado Líquido

176.080,00

285.588,00

239.664,00

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

87.889

87.889

87.889

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

18,394800

17,493100

16,456200

Resultado Básico por Ação

0,870400

1,463900

1,253300

Resultado Diluído por Ação

0,87

1,46

1,25
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3.2 - Medições Não Contábeis

a) Medições não contábeis
A Companhia não divulga medições não contábeis, exceto no seu Relatório de Administração cujo índice
divulgado é o EBITDA. A Companhia é uma holding e seu EBITDA representa substancialmente o
EBITDA calculado e divulgado pela sua controlada Iguatemi.
EBITDA
O EBITDA consiste no resultado líquido do período, acrescido dos tributos sobre o lucro, das despesas
financeiras líquidas das receitas financeiras e das depreciações e amortizações, sendo esta a definição para
o cálculo do EBITDA utilizada pela Companhia. O EBITDA não é medida de desempenho financeiro
elaborada segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil, IFRS ou US GAAP, e tampouco deve ser
considerado como uma alternativa ao lucro líquido, um indicador do desempenho operacional, uma
alternativa aos fluxos de caixa ou como indicador de liquidez.
b) conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras auditadas

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020

2019

2018

Lucro líquido (prejuízo) do exercício

176.080

285.588

239.664

Resultado financeiro líquido

88.935

111.178

125.875

Depreciação e amortização

149.001

128.023

109.658

Imposto de renda e contribuição social sobre o Lucro

69.263

86.141

69.531

EBITDA

483.279

610.930

544.728

c) Motivo pelo qual se entende que tal medição é mais apropriada para a correta compreensão da
condição financeira e do resultado das operações da Companhia
EBITDA
A administração do Iguatemi acredita que o EBITDA fornece uma medida útil de seu desempenho, que é
amplamente utilizada por investidores e analistas para avaliar desempenho e comparar companhias.
Em razão de não serem consideradas, para o seu cálculo, as despesas e receitas financeiras, o IRPJ e a
CSLL, a depreciação e a amortização, o EBITDA funciona como um indicador do seu desempenho
econômico geral, que não é afetado por flutuações nas taxas de juros, alterações de carga tributária do
IRPJ e da CSLL ou alterações nos níveis de depreciação e amortização.
Consequentemente, a Companhia acredita que o EBITDA permite uma melhor compreensão não só do
desempenho financeiro, como também da capacidade da Iguatemi, que hoje é a principal controlada
geradora de dividendos para a Companhia, em cumprir com suas obrigações passivas e obter recursos
para suas despesas de capital e seu capital de giro.
No entanto, o EBITDA apresenta limitações que prejudicam a sua utilização como medida de
lucratividade da Iguatemi, em razão de não considerar determinados custos decorrentes de seus negócios,
que poderiam afetar de maneira significativa os seus lucros, tais como despesas financeiras, tributos,
depreciação, despesas de capital e outros encargos relacionados.
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3.3 - Eventos Subsequentes às Últimas Demonstrações Financeiras
Os eventos subsequentes as Demonstrações Financeiras da Companhia autorizadas pela sua
diretoria em 11 de março de 2021, estão descritos a seguir:

Iguatemi
Em 17 de fevereiro de 2021, foi aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Iguatemi, a
ratificação do programa de incentivo de longo prazo, ações restritas para o ano de 2020 e seus
beneficiários, no âmbito do Plano de Incentivo de Longo Prazo aprovado em Assembleia Geral
Extraordinária da Iguatemi realizada em 28 de março de 2018.
No início de março de 2021, a Iguatemi comunicou a suspensão das operações de 15 dos 16 shoppings
devido ao agravamento da pandemia do COVID-19, conforme orientações dos governos estaduais, sendo
que para o estado de São Paulo será até o dia 19 de março de 2021, para o estado do Rio Grande do Sul
será até o dia 7 de março de 2021, e para o Distrito Federal será até o dia 14 de março de 2021. Em
decorrência das recentes orientações publicadas, os eventuais impactos contábeis sobre as demonstrações
financeiras individuais e consolidados da Companhia ainda não podem ser determinados. O I Fashion
Outlet Santa Catarina permanece com suas operações abertas de 2ª a 6ª feira, contudo, com o horários e
dias de funcionamento reduzidos.

Os eventos subsequentes as Informações Trimestrais da Companhia autorizadas pela sua diretoria
em 13 de maio de 2021, estão descritos a seguir:
Companhia
Em Assembleia Geral Ordinária, realizada em 27 de abril de 2021, A Companhia aprovou dentre outras
matérias, que do total dos dividendos mínimos obrigatórios no montante de R$18.154, o valor de
R$10.000 serão pagos aos acionistas, perfazendo um dividendo por ação no valor de R$ 0,1137796562,
em duas parcelas iguais, sendo a primeira parcela em 30 de junho de 2021 e a segunda parcela em 29 de
outubro de 2021; e R$8.154 serão destinados à constituição de reserva especial de dividendos nos termos
dos parágrafos 4º e 5º do artigo 202 da Lei 6404/76 a serem pagos assim que a situação financeira da
Companhia o permitir.

Em 30 de Abril de 2021, a Infracommerce CXAAS S.A, concluiu a precificação de seu IPO com oferta
primária de aproximadamente R$1.000.000 em valuation de aproximadamente R$4.000.000 (postmoney). Na data desta divulgação, a Companhia detém, cotas do Fundo Navigator One que representam
uma participação indireta de aproximadamente 1,5% no capital da Infracommerce, após a conclusão da
operação de abertura de capital. Adicionalmente, a controlada Iguatemi também possui participação sobre
o Fundo, conforme divulgado na nota explicativa 23 nas suas Informações Trimestrais arquivadas na
CVM em 4 de maio de 2021.

Iguatemi
Em 22 de Abril de 2021, a Iguatemi aprovou em Assembleia Geral Ordinária a distribuição de dividendos
no montante de R$50.000. Este valor será liquidado em duas parcelas, sendo que a primeira parcela será
liquidada em 15 de junho de 2021 e a segunda parcela em 15 de dezembro de 2021.
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3.4 - Política de Destinação Dos Resultados
Exercício Social

a. Regras sobre
retenção de
lucros

b. Valores das
Retenções de
Lucros

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

O Estatuto Social da
Companhia prevê que o saldo
do valor remanescente, após a
distribuição do dividendo
obrigatório e destinação do
valor devido a reserva legal,
destina-se à constituição de
"Reserva de Investimentos".
Tal reserva terá seu valor
limitado a 100% (cem por
cento) do Capital Social
somado à reserva de Correção
Monetária do Capital Social
Realizado e destinar-se-á: (a)
à amortização de dívidas da
Sociedade; (b) ao reforço de
seu capital de giro; e (c) a
investimentos
em
subsidiárias, a fim de que
estas os destinem aos fins
mencionados nas letras "a" e
"b" acima e à modernização
do seu parque industrial.
No exercício social encerrado
em 31/12/2020, a Companhia
apresentou lucro no montante
de R$ 76.500.143,19, após a
dedução
dos
prejuízos
acumulados de R$ 61.621,56
foi destinado como a
seguir, conforme aprovado
em AGO realizada em 27 de
abril de 2021: a) R$
3.821.926,08
para
a
constituição da reserva legal;
b) R$ 18.154.148,89 para
dividendos
obrigatórios,
tendo sido aprovado para
pagamento em duas parcelas
iguais no valor de R$
5.000.000,00 (cinco milhões
de reais), sendo o pagamento
da 1ª parcela em 30 de junho
de 2021 e a 2ª parcela em 29
de
outubro
de
2021,
perfazendo um dividendo por
ação
no
valor
de
R$0,1137796562,
tendo
como base de cálculo a
posição
acionária
da
Companhia ao final do dia 27
de abril de 2021, sendo que, a
partir de 28 de abril de 2021,
as ações da Companhia serão
negociadas ex- dividendos; e
R$8.154.148,89
para
a
constituição
da
reserva
especial de dividendos nos
termos dos §§ 4º e 5º artigo
202 da Lei 6.404/76, a serem
pagos assim que a situação
financeira da Companhia o
permitir c) R$ 54.462.446,66
para reserva estatutária de
investimentos.

O
Estatuto
Social
da
Companhia prevê que o saldo
do valor remanescente, após a
distribuição do dividendo
obrigatório e destinação do
valor devido a reserva legal,
destina-se à constituição de
"Reserva de Investimentos".
Tal reserva terá seu valor
limitado a 100% (cem por
cento) do Capital Social
somado à reserva de Correção
Monetária do Capital Social
Realizado e destinar-se-á: (a)
à amortização de dívidas da
Sociedade; (b) ao reforço de
seu capital de giro; e (c) a
investimentos
em
subsidiárias, a fim de que
estas os destinem aos fins
mencionados nas letras "a" e
"b" acima e à modernização
do seu parque industrial.
No exercício social encerrado
em 31/12/2019, a Companhia
apresentou lucro no montante
de
R$
128.664.457,51,
destinados
como
a
seguir conforme aprovado em
AGO realizada em 8 de julho
de 2020: a) R$ 6.432.902,92
para a constituição da reserva
legal; b) R$ 30.556.288,89
para dividendos obrigatórios,
tendo sido aprovado para
pagamento até 20 de julho de
2020,
o
valor
R$
10.000.003,85,
perfazendo
um dividendo por ação no
valor de R$0,1137797, tendo
como base
de cálculo a
posição
acionária
da
Companhia ao final do dia 8
de julho de 2020, sendo que, a
partir de 9 de julho de 2020, as
ações da Companhia serão
negociadas ex- dividendos; e
R$20.556.285,04 para a
constituição
da
reserva
especial de dividendos nos
termos dos §§ 4º e 5º artigo
202 da Lei 6.404/76, a serem
pagos assim que a situação
financeira da Companhia o
permitir c) R$ 91.668.866,67
para reserva estatutária de
investimentos.

O
Estatuto
Social
da
Companhia prevê que o saldo
do valor remanescente, após a
distribuição do dividendo
obrigatório e destinação do
valor devido a reserva legal,
destina-se à constituição de
"Reserva de Investimentos".
Tal reserva terá seu valor
limitado a 100% (cem por
cento) do Capital Social
somado à reserva de Correção
Monetária do Capital Social
Realizado e destinar-se-á: (a)
à amortização de dívidas da
Sociedade; (b) ao reforço de
seu capital de giro; e (c) a
investimentos
em
subsidiárias, a fim de que
estas os destinem aos fins
mencionados nas letras "a" e
"b" acima e à modernização
do seu parque industrial.
No exercício social encerrado
em 31/12/2018, a Companhia
apresentou lucro no montante
de
R$110.154.119,27,
destinados como a seguir: (i)
R$5.507.705,96
para
a
constituição da reserva legal;
(ii) R$35.000.000,30 para o
pagamento de dividendos,
sendo R$26.161.603,33 a
título de dividendo mínimo
obrigatório, e R$8.838.396,97
a título de dividendos
adicionais
ao
mínimo
obrigatório; perfazendo um
dividendo a ser pago por ação
ordinária
e
preferencial
equivale a R$ 0,3982288,
tendo como base de cálculo a
posição
acionária
da
Companhia ao final do dia 22
de abril de 2019, sendo que, a
partir de 23 de abril de 2019,
as ações da Companhia serão
negociadas ex-dividendos, e
deverão ser pagos 50% até 09
de maio de 2019 e 50% até 31
de outubro de 2019; e (iii)
R$69.646.413,01 para a
reserva de investimentos.
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3.4 - Política de Destinação Dos Resultados
Exercício Social

c. Regras sobre
distribuição de
dividendos

d. Periodicidade
das
distribuições de
dividendos

e. Eventuais
restrições à
distribuição de
dividendos
impostas por
legislação ou
regulamentação
especial
aplicável ao
emissor, assim
como contratos,
decisões
judiciais,
administrativas
ou arbitrais

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

O Estatuto Social da
Companhia prevê que 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.
Anual

O
Estatuto
Social
da
Companhia prevê que 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.
Anual

O
Estatuto
Social
da
Companhia prevê que 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.
Anual

O Estatuto Social da
Companhia prevê que 5% do
lucro
líquido
seja,
anualmente, destinado à
formação de reserva legal, a
qual não poderá ultrapassar
20% do capital social
integralizado ou o limite
previsto no § 1º do art. 193 da
Lei nº 6.404/76. 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
parágrafo primeiro do artigo
182 da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1.976, exceder a
30% (trinta por cento) do
capital social.

O
Estatuto
Social
da
Companhia prevê que 5% do
lucro
líquido
seja,
anualmente, destinado à
formação de reserva legal, a
qual não poderá ultrapassar
20% do capital social
integralizado ou o limite
previsto no § 1º do art. 193 da
Lei nº 6.404/76. 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
parágrafo primeiro do artigo
182 da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1.976, exceder a
30% (trinta por cento) do
capital social.

O
Estatuto
Social
da
Companhia prevê que 5% do
lucro
líquido
seja,
anualmente, destinado à
formação de reserva legal, a
qual não poderá ultrapassar
20% do capital social
integralizado ou o limite
previsto no § 1º do art. 193 da
Lei nº 6.404/76. 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
parágrafo primeiro do artigo
182 da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1.976, exceder a
30% (trinta por cento) do
capital social.
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3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
(Reais)

Exercício social 31/12/2020

Lucro líquido ajustado
Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)
Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
(%)

Exercício social 31/12/2019

Exercício social 31/12/2018

72.616.595,55

122.225.155,56

104.646.413,31

13,770000

8,180000

33,450000

0,620000

0,650000

2,380000

Dividendo distribuído total

10.000.000,00

10.000.003,85

35.000.000,30

Lucro líquido retido

66.438.521,63

118.658.054,63

75.154.118,97

27/04/2021

08/07/2020

22/04/2019

Data da aprovação da retenção

Lucro líquido retido

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Dividendo Prioritário Mínimo
Ordinária

5.000.000,00

29/10/2021

Ordinária

5.000.000,00

30/06/2021

Ordinária

17.500.000,15

09/05/2019

17.500.000,15

31/10/2019

Dividendo Obrigatório
Ordinária

10.000.003,85

20/07/2020
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3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas

Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, a Companhia não distribuiu
dividendos à conta de lucros retidos e ou reservas constituídas em exercícios sociais anteriores.
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3.7 - Nível de Endividamento
Exercício Social

31/12/2020

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante
3.839.817.000,00

Tipo de índice

Índice de Endividamento

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento
120,97670000
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3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2020)
Tipo de Obrigação

Tipo de Garantia

Financiamento

Garantia Real

286.635,00

386.142,00

Financiamento

Quirografárias

388.317,00

0,00

674.952,00

386.142,00

Total

Outras garantias ou
privilégios

Inferior a um ano

Um a três anos Três a cinco anos

Superior a cinco anos

Total

253.403,00

538.396,00

1.464.576,00

1.223.302,00

498.790,00

2.110.409,00

1.476.705,00

1.037.186,00

3.574.985,00

Observação
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3.9 - Outras Informações Relevantes

Com relação ao item 3.5 deste Formulário
O Lucro liquido ajustado refere-se ao Lucro liquido do exercício, diminuído do respectivo valor destinado
à constituição da reserva legal e eventuais prejuízos acumulados.
Exercício findo em 31/12/2020
Para o exercício findo em 31/12/2020, diante das incertezas causadas pela COVID-19, os dividendos
mínimos obrigatórios para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, no montante de R$18.154,
tornam-se incompatíveis com a situação financeira da Companhia, podendo pôr em risco a liquidez do
seu caixa e comprometer o seu capital de giro. A Companhia possui uma Dívida Bruta, que na data de 31
de dezembro de 2020, monta o valor de R$120.455, com prazo médio de 2,6 anos e um custo médio de
214,02% do CDI. Na data de 31 de dezembro de 2020, com um Caixa Líquido de R$12.009, a
Companhia propôs o pagamento de R$10.000, em duas parcelas iguais de R$5.000, sendo a 1ª parcela em
30/06/2021 e a 2ª parcela em 29/10/2021, e o valor restante de R$8.154 para constituição da reserva
especial de dividendos a serem pagos assim que a situação financeira da Companhia o permitir.
Exercício findo em 31/12/2019
Em reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de março de 2020, a Companhia havia
aprovado a distribuição de dividendos no montante de R$35.000, sendo o montante de R$30.556
destinados a parcela dos dividendos mínimos obrigatórios e o montante de R$4.444 adicional ao mínimo
obrigatório, perfazendo um dividendo por ação de R$0,3982288.
Como holding, a principal fonte de recursos financeiros da Companhia têm origem na distribuição dos
dividendos de sua principal controlada, a Iguatemi. Com os impactos da COVID-19, a Iguatemi reduziu a
proposta de distribuição de dividendos de R$150.000 para R$73.656, o que reduziu significativamente a
entrada de recursos na Companhia. Diante desse novo cenário e das incertezas causadas pela COVID-19,
os dividendos anteriormente propostos no montante de R$35.000, tornaram-se incompatíveis com a
situação financeira da Companhia. Dessa forma, a Companhia, visando manter um nível adequado de
liquidez para os próximos meses, aprovou em Assembleia Geral Ordinária realizada em 8 de julho de
2020, uma nova destinação para o lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2019. A nova
destinação prevê o montante de dividendos mínimos obrigatórios no valor de R$30.556, dos quais,
R$10.000 foram pagos em 20 de julho de 2020, perfazendo um dividendo por ação de R$0,1137797, e o
valor restante de R$20.556 destinado a constituição da reserva especial de dividendos nos termos dos § 4º
e 5º do Artº 202 da Lei 6.404/76, a serem pagos assim que a situação financeira da Companhia o permitir.
Exercício findo em 31/12/2018
Para o exercício findo em 31/12/2018, a Companhia propôs e deliberou dividendos no valor de R$
35.000.000,30 (trinta e cinco milhões e trinta centavos), sendo R$26.161.603,33 (vinte e seis milhões,
cento e sessenta e um mil, seiscentos e três reais e trinta e três centavos) a título de dividendo mínimo
obrigatório, e R$ 8.838.396,97 (oito milhões, oitocentos e trinta e oito mil, trezentos e noventa e seis reais
e noventa e sete centavos) a título de dividendos adicionais ao mínimo obrigatório; perfazendo um
dividendo a ser pago por ação ordinária equivalente a R$ 0,3982288.
Com relação ao item 3.8 deste Formulário
No item 3.8 deste Formulário, consideramos somente os valores de empréstimos, financiamentos e
debêntures.
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4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

a. ao emissor
A Companhia é uma sociedade holding e depende do resultado das suas subsidiárias.
A Companhia é uma holding e sua capacidade em honrar suas obrigações financeiras depende do fluxo de
caixa e do lucro das suas subsidiárias e da distribuição destes lucros para a Companhia na forma de
dividendos e juros sobre capital próprio. Algumas das subsidiárias estão, ou poderão vir a estarem no
futuro, sujeitas a contratos de empréstimo que restrinjam ou limitem a transferência de dividendos ou
outros recursos aos acionistas, incluindo para a Companhia.
Adicionalmente, a Companhia pode alienar as participações detidas nas suas subsidiárias, ou estas podem
ser objeto de incorporações, cisões ou fusões, o que pode impactar negativamente o fluxo de dividendos
que a Companhia pode receber e causar um efeito adverso em sua situação financeira.

b. ao seu controlador, direto ou indireto ou grupo de controle
O acionista controlador da Companhia poderá tomar determinadas decisões em relação aos seus
negócios que podem conflitar com os interesses dos demais acionistas da Companhia.
Os acionistas controladores da Companhia podem tomar medidas que podem ser contrárias aos interesses
dos demais acionistas, inclusive reorganizações societárias e pagamento de dividendos. Até 31 de
dezembro de 2020, os acionistas controladores da Companhia mantinham o seu controle efetivo, elegendo
a maioria dos membros da administração da Companhia e orientando os rumos dos seus negócios.
Portanto, as decisões dos acionistas controladores da Companhia quanto aos rumos de seus negócios
podem divergir da decisão esperada por seus acionistas minoritários.
c. a seus acionistas
A ausência de liquidez das ações de emissão da Companhia (“Ações”) pode afetar a capacidade dos
acionistas em vender as Ações no futuro e pode afetar o preço que receberiam se tal venda pudesse
ocorrer.
A Companhia não pode assegurar a liquidez das Ações, o que poderá limitar consideravelmente a
capacidade do adquirente em vendê-las pelo preço e na ocasião desejados. A liquidez e o mercado para as
Ações também podem ser negativamente afetados por uma queda geral no mercado de ações. Tal queda
pode ter um efeito adverso sobre a liquidez e mercados das Ações, independentemente das perspectivas
de desempenho financeiro da Companhia.
d. a suas controladas e coligadas
Uma das principais fontes de recursos da Companhia consiste em dividendos pagos em decorrência de
sua participação na controlada direta Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. (“Iguatemi”). Desta
forma, foram destacados abaixo os principais riscos com relação à Iguatemi:
Iguatemi
Condições econômicas adversas nos locais onde estão localizados os shopping centers da Iguatemi
podem afetar adversamente os níveis de ocupação e locação dos espaços, e, consequentemente, causar
um efeito adverso para a Iguatemi.
Os resultados operacionais da Iguatemi dependem substancialmente da sua capacidade em locar os
espaços disponíveis nos shopping centers nos quais tem participação e/ou administração. Condições
adversas nas regiões em que a Iguatemi opera podem reduzir os seus níveis de locação, restringir a
possibilidade de aumentos de preço de suas locações, bem como diminuir suas receitas de locação que
estão atreladas às receitas dos lojistas. Caso os shopping centers não gerem receita suficiente para que a
Iguatemi possa cumprir com as suas obrigações, a sua condição financeira e seus resultados operacionais
podem ser afetados. Os fatores a seguir, entre outros, podem causar um efeito adverso para a Iguatemi:
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4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

•

períodos de recessão ou aumento das taxas de juros podem resultar no aumento dos níveis de
vacância nos empreendimentos da Iguatemi;
percepções negativas dos locatários acerca da segurança, conveniência e atratividade das áreas
nas quais os shopping centers estão instalados;
incapacidade de atrair e manter locatários de primeira linha;
queda dos preços das locações, inadimplência e/ou não cumprimento das obrigações
contratuais pelos locatários;
aumento dos custos operacionais, incluindo a necessidade para incremento do capital;
aumento de tributos incidentes sobre as atividades da Iguatemi; e
mudanças regulatórias no setor de shopping centers, inclusive nas leis de zoneamento e na
regulamentação fiscal.

•
•
•
•
•
•

A Iguatemi pode não conseguir executar integralmente sua estratégia de negócios.
A Iguatemi não pode garantir que quaisquer das metas e estratégias para o futuro serão integralmente
realizadas. Em consequência, a Iguatemi pode não ser capaz de expandir suas atividades e ao mesmo
tempo replicar a sua estrutura de negócios, desenvolvendo sua estratégia de crescimento de forma a
atender às demandas dos diferentes mercados. Adicionalmente, a Iguatemi pode não ser capaz de
implementar padrões de excelência na sua gestão operacional, financeira e de pessoas. Caso não seja
bem-sucedido no desenvolvimento de seus projetos e empreendimentos e em sua gestão, o
direcionamento da sua política de negócios será impactado, o que pode causar um efeito adverso para a
Iguatemi.
Devido às atividades de desenvolvimento e construção da Iguatemi, a mesma esta sujeita a riscos
associados a esse tipo de atividade.
As atividades de desenvolvimento e construção de novos shopping centers incluem os seguintes riscos:
•
•
•
•
•
•
•
•

impossibilidade de prosseguir com as oportunidades de desenvolvimento depois da alocação
de recursos para determinar sua viabilidade;
os custos de construção dos projetos podem ultrapassar as estimativas originais;
as taxas de aluguel por metro quadrado podem ser inferiores às projetadas;
a Iguatemi pode não conseguir financiamento em termos favoráveis para a construção de uma
propriedade;
a Iguatemi pode não concluir a construção e a ocupação de acordo com o cronograma
estabelecido, representando um aumento nas despesas de serviço da dívida e nos custos de
construção;
a Iguatemi pode atrasar o registro de nossos direitos relativos a nossas propriedades junto ao
cartório de registro de imóveis pertinente;
a Iguatemi pode ser responsabilizada por defeitos e problemas na construção; e
não obter, ou obter com atraso, as licenças e autorizações governamentais necessárias
relativas a zoneamento, utilização do solo, construção, ocupação e outras.

Adicionalmente, o tempo exigido para o desenvolvimento, a construção e a ocupação dessas propriedades
significa que a Iguatemi poderá ter que esperar anos por um retorno de caixa significativo. Caso qualquer
um dos eventos acima venha a ocorrer, a construção das propriedades poderá impedir o seu crescimento e
representar um efeito adverso sobre os resultados operacionais da Iguatemi. Além disso, as novas
atividades de construção, independentemente de serem ou não bem sucedidas, exigem normalmente
tempo e atenção significativos por parte da administração da Iguatemi. Qualquer um desses fatores
relativos às atividades de desenvolvimento e construção em novos terrenos podem afetar adversamente a
Iguatemi.
As propriedades adquiridas e as atividades de construção podem expor a Iguatemi a riscos ambientais
e, por consequência, podem afetar adversamente os seus resultados operacionais.
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A aquisição de propriedades e as atividades de construção podem sujeitar a Iguatemi a diversas
obrigações, inclusive de caráter ambiental. As suas despesas operacionais podem ser maiores do que as
estimadas devido aos custos relativos ao cumprimento das leis e regulamentações ambientais existentes e
futuras. Adicionalmente, de acordo com diversas leis federais e locais, bem como resoluções e
regulamentações, a Iguatemi pode ser considerada como proprietários ou operadores das propriedades ou
ter providenciado a remoção ou o tratamento de substâncias nocivas ou tóxicas. Dessa forma, a Iguatemi
pode ser responsável pelos custos de remoção ou tratamento de determinadas substâncias nocivas em suas
propriedades. A Iguatemi pode incorrer em tais custos, os quais podem representar efeito adverso
significativo em seus resultados operacionais e em sua condição financeira.
Os resultados operacionais dos shopping centers nos quais a Iguatemi detém participação e/ou
administração dependem das vendas geradas pelas lojas neles instaladas.
Historicamente, o mercado de varejo tem sido suscetível a períodos de desaquecimento econômico geral,
o que tem levado à queda nos gastos do consumidor. O sucesso das operações da Iguatemi depende, entre
outros, de vários fatores relacionados ao poder de compra dos consumidores e/ou que afetam a sua renda,
inclusive a condição econômica brasileira e, em menor escala, mundial, a situação geral dos negócios,
taxas de juros e de câmbio, inflação, disponibilidade de crédito ao consumidor, tributação, confiança do
consumidor nas condições econômicas futuras, níveis de emprego e salários.
O desempenho da Iguatemi depende, em grande parte, do volume de vendas das lojas, assim como da
capacidade dos lojistas em gerar movimento de consumidores dos shopping centers nos quais a Iguatemi
participa e/ou administra. Os seus resultados operacionais e o volume de vendas em seus shopping
centers podem ser negativamente afetados por fatores externos, tais como, entre outros, declínio
econômico, abertura de novos shopping centers competitivos em relação aos seus e o fechamento ou
queda de atratividade de lojas em seus shopping centers.
Uma redução no movimento dos seus shopping centers como resultado de quaisquer desses fatores ou de
qualquer outro fator pode resultar em uma diminuição no número de clientes que visitam as lojas desses
empreendimentos, e, consequentemente, no volume de suas vendas, o que pode causar um efeito adverso
para a Iguatemi, tendo em vista que a maior parte das suas receitas proveem do pagamento de aluguel
pelos lojistas e merchandising nos espaços de circulação do público em seus shopping centers. A queda
no número de clientes pode gerar perda de rentabilidade dos lojistas, e consequentemente, inadimplência
e redução no preço e volume de merchandising em seus shopping centers.
Parcela do aumento das suas receitas e lucros operacionais dependem do constante crescimento da
demanda por produtos oferecidos pelas lojas dos shopping centers administrados pela Iguatemi ou os
quais tem participação, em especial aqueles produtos de alto valor agregado. Uma queda na demanda,
seja em função de mudanças nas preferências do consumidor, redução do poder aquisitivo ou
enfraquecimento das economias brasileira e global pode resultar em uma redução das receitas dos lojistas,
e, consequentemente, causar um efeito adverso para a Iguatemi.
O fato dos shopping centers da Iguatemi serem espaços públicos pode gerar consequências que fogem
do controle de suas respectivas administrações, o que pode acarretar danos materiais à imagem dos
seus shopping centers, além de poder nos gerar eventual responsabilidade civil.
Os shopping centers da Iguatemi, por serem espaços de uso público, estão sujeitos a uma série de
acidentes em suas dependências, que podem fugir do controle da administração do shopping center e de
suas políticas de prevenção, e que, consequentemente, podem causar danos aos seus consumidores e
frequentadores. No caso da ocorrência de tais acidentes, o shopping center envolvido, administrado pela
Iguatemi, pode enfrentar sérios danos de imagem e materiais, tendo em vista que o movimento dos
consumidores pode cair em decorrência da desconfiança e insegurança gerada. Além disso, a ocorrência
de acidentes pode sujeitar a Iguatemi à imposição de responsabilidade civil e/ou à obrigação do
ressarcimento às vitimas, inclusive por meio do pagamento de indenizações, o que pode ter um efeito
adverso para a Iguatemi.
Em alguns dos seus shopping centers, a Iguatemi é condômino em condomínio edilício, e como tal,
pode ser responsável por eventuais contingências.
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Em alguns dos seus shopping centers, a Iguatemi é condômino em condomínio edilício, o qual será
responsável pelo pagamento dos valores relacionados a eventuais contingências de qualquer natureza
relativas aos shopping centers. Não há garantias de que tais condomínios disporão dos recursos
necessários ao pagamento dessas eventuais contingências caso elas se materializem. Caso os condomínios
não possuam recursos para fazer frente a qualquer pagamento devido pelos shopping centers, a Iguatemi,
na qualidade de condômino, poderá ser demandada a realizar tais pagamentos, o que pode ocasionar um
efeito adverso relevante nos seus negócios e resultados.
Caso a Iguatemi perca e/ou não seja capaz de atrair profissionais qualificados, sua capacidade de
crescimento e a execução de sua estratégia de negócios podem causar efeito adverso para a Iguatemi.
A concretização da estratégia da Iguatemi, no que se refere à execução dos seus negócios, bem como a
seleção, estruturação, direcionamento e execução dos seus investimentos no setor de shopping centers,
dependem significativamente do comprometimento e das habilidades de sua alta administração e de sua
equipe. Nesse sentido, o seu sucesso e crescimento futuro estão diretamente relacionados à continuidade
dos serviços desses administradores e da sua capacidade em identificar, atrair e manter em seus quadros
profissionais qualificados. O mercado em que a Iguatemi atua é competitivo e a Iguatemi não pode
assegurar que terá sucesso em atrair e manter tais profissionais. A perda dos serviços ou o falecimento de
qualquer destes profissionais pode ter um efeito adverso para a Iguatemi.
A Iguatemi pode ser responsabilizada por riscos relacionados à terceirização de parte substancial de
suas atividades, o que pode nos afeta-la adversamente.
A Iguatemi celebra contratos com empresas terceirizadas, que provêm uma quantidade significativa de
mão-de-obra. Na hipótese de uma ou mais empresas terceirizadas não cumprirem com suas obrigações,
em especial as trabalhistas, previdenciárias ou fiscais, a Iguatemi pode vir a ser considerada
subsidiariamente responsável e, assim, ser obrigada a pagar tais valores aos empregados das empresas
terceirizadas ou às autoridades competentes. Adicionalmente, a Iguatemi não pode garantir que
empregados de empresas terceirizadas não tentarão ver reconhecido vínculo empregatício com a
Iguatemi, o que pode ocasionar um efeito adverso relevante nos seus negócios e resultados.
A Iguatemi pode enfrentar dificuldades para adquirir terrenos, inclusive por meio de permuta, com
localização e preço considerados, pela Iguatemi, adequados e a concorrência na compra desses
terrenos poderá levar a um aumento no custo de aquisição reduzindo seus resultados.
Como parte da sua estratégia de crescimento, a Iguatemi desenvolve projetos greenfield. Para tanto,
depende, em grande parte, da sua capacidade de continuar a adquirir terrenos a custo razoável e em
localizações estratégicas. Com o desenvolvimento imobiliário no Brasil e com o crescimento das
atividades dos seus concorrentes, os preços dos terrenos poderão subir significativamente, podendo haver
escassez de terrenos com localização e preço adequados para o desenvolvimento dos novos projetos. A
consequente elevação dos preços de terrenos poderá aumentar o custo dos novos empreendimentos e
diminuir os resultados da Iguatemi. Assim, a Iguatemi poderá ter dificuldade em dar continuidade à
aquisição de terrenos adequados por preços razoáveis no futuro, o que pode afetar adversamente a
consecução das suas estratégias e, por conseguinte, os seus negócios.
A Iguatemi pode não ser bem-sucedida na integração de suas aquisições com seu portfólio atual de
shopping centers, além do fato de que essas aquisições podem representar risco de exposição a
responsabilidades relativas às contingências envolvendo shopping center ou sociedade adquirida.
Como parte da sua estratégia de negócios, a Iguatemi tem crescido por meio de aquisições estratégicas de
participação acionária tanto nos shopping centers do seu portfólio atual como de novos shopping centers,
e pretende continuar a implementar tal estratégia. A integração com sucesso de novos negócios depende
da sua capacidade de gerir tais negócios satisfatoriamente e eliminar custos redundantes e/ou excessivos.
A Iguatemi pode não ser capaz de reduzir custos ou de se beneficiar de outros ganhos esperados com
essas aquisições, o que pode afeta-la adversamente.

PÁGINA: 20 de 281

Formulário de Referência - 2021 - JEREISSATI PARTICIPACOES S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

Aquisições também representam risco de exposição a responsabilidades relativas a contingências
envolvendo shopping centers ou a sociedade adquirida, sua administração ou passivos incorridos
anteriormente à sua aquisição. O processo de auditoria (due diligence) que a Iguatemi conduz com
relação a uma aquisição e quaisquer garantias contratuais ou indenizações que possa receber dos
vendedores de tais shopping centers podem não ser suficientes para proteger a Iguatemi ou compensá-la
por eventuais contingências. Uma contingência significativa associada a uma aquisição pode afetá-la
adversamente.
Perdas não cobertas pelos seguros contratados pela Iguatemi podem resultar em prejuízos, o que pode
causar efeitos adversos.
A ocorrência de sinistros pode não estar integralmente coberta por suas apólices de seguros e pode vir a
causar um efeito material adverso para a Iguatemi.
Se qualquer dos eventos não cobertos nos termos dos contratos de seguro dos quais a Iguatemi é parte vir
a ocorrer, o investimento pela Iguatemi integralizado pode ser perdido, total ou parcialmente, obrigandonos a incorrer em custos adicionais para sua recomposição, e resultando em prejuízos em seu desempenho
operacional. Adicionalmente, a Iguatemi pode responsabilizada judicialmente para indenizar eventuais
vítimas de sinistros que venham a ocorrer, o que pode ocasionar efeitos adversos sobre seus negócios, sua
condição financeira e seus resultados operacionais. Por fim, a Iguatemi pode não ser capazes de renovar
suas apólices de seguro nas mesmas condições atualmente contratadas. Esses fatores podem ter um efeito
adverso para a Iguatemi.
A política de remuneração dos executivos da Iguatemi está parcialmente ligada à performance e à
geração dos seus resultados, o que pode levar a sua administração a dirigir os seus negócios e
atividades com maior foco na geração de resultados no curto prazo.
A política de remuneração da Iguatemi, conta com um Programa de Remuneração Variável e um
Programa de Opção de Compra de Ações. O fato de parte da remuneração dos seus executivos estar
ligada à performance e à geração de resultados da companhia pode levar a sua administração a dirigir seus
negócios e atividades com maior foco na geração de resultados no curto prazo, o que pode não coincidir
com os interesses dos seus demais acionistas que tenham uma visão de investimento de longo prazo em
relação às ações de emissão da Iguatemi.
Decisões desfavoráveis em processos judiciais ou administrativos podem causar efeitos adversos para a
Iguatemi.
A Iguatemi é ré em processos judiciais e administrativos, nas esferas cível, tributária, econômica e
trabalhista, cujos resultados a Iguatemi não pode garantir que serão favoráveis ou que não sejam julgados
improcedentes, ou, ainda, que tais ações estejam plenamente provisionadas.
Adicionalmente, a Iguatemi é parte em ações judiciais que visam à decretação da nulidade de decisões do
CADE que entenderam ser lesivas à ordem econômica a inserção de cláusulas de exclusividade e de raio
em contratos de locação do Iguatemi São Paulo, que proibia os locatários do Iguatemi São Paulo de se
instalarem em determinados shopping centers da cidade ou em shopping centers localizados a uma
determinada distância do Iguatemi São Paulo. Caso a Iguatemi tenha decisões judiciais desfavoráveis em
tais processos, os seus resultados poderão ser afetados.
Por fim, as autoridades fiscais podem ter entendimentos ou interpretações diversos daqueles adotados
pela Iguatemi na estruturação de seus negócios, o que poderá acarretar em investigações, autuações ou
processos judiciais ou administrativos, cuja decisão final poderá causar efeitos adversos para Iguatemi.
Para maiores informações sobre os processos judiciais ou administrativos, ver item 4.3 deste Formulário
de Referência.
O crescimento futuro da Iguatemi poderá exigir capital adicional, que poderá não estar disponível ou,
caso disponível, poderá não ser obtido em condições satisfatórias.
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O crescimento da Iguatemi poderá exigir volumes significativos de capital, em especial para a aquisição
ou o desenvolvimento de novas propriedades imobiliárias para o seu portfólio. Além do fluxo de caixa
gerado internamente, a Iguatemi pode precisar levantar capital adicional, por meio de ofertas de valores
mobiliários ou da contratação de empréstimos com instituições financeiras, tendo em vista o crescimento
e o desenvolvimento futuro das suas atividades. A Iguatemi não pode assegurar a disponibilidade de
capital adicional ou, se disponível, que o mesmo será obtido em condições satisfatórias. A falta de acesso
a capital adicional em condições satisfatórias pode restringir o crescimento e desenvolvimento futuros das
suas atividades, o que pode prejudicar de maneira relevante as suas atividades, a sua situação financeira e
os seus resultados operacionais.
Os contratos financeiros e outros instrumentos representativos das dívidas da Iguatemi estabelecem
obrigações específicas, sendo que eventual inadimplemento em decorrência da inobservância dessas
obrigações pode acarretar o vencimento antecipado dessas obrigações e ter um efeito adverso para a
Iguatemi.
A Iguatemi celebra diversos instrumentos financeiros, alguns dos quais exigem o cumprimento de
obrigações específicas. Eventuais inadimplementos a esses instrumentos que não sejam sanados
tempestivamente ou em relação aos quais os credores não renunciem seu direito de declarar
antecipadamente vencidas as dívidas, poderão acarretar a decisão desses credores de declarar o
vencimento antecipado das dívidas da Iguatemi representadas por referidos instrumentos, bem como
podem resultar no vencimento antecipado de outros instrumentos financeiros de que a Iguatemi é parte.
Os ativos e fluxo de caixa da Iguatemi podem não ser suficientes para pagar integralmente o saldo
devedor de suas obrigações nessas hipóteses, o que pode afetar adversamente e de forma relevante sua
condição financeira e sua capacidade de conduzir seus negócios.
Na qualidade de proprietário dos imóveis onde se encontram os shopping centers nos quais a Iguatemi
tem participação, a Iguatemi estará eventualmente sujeitos ao pagamento de despesas extraordinárias
que poderão representar um efeito adverso para a Iguatemi.
Na qualidade de proprietário dos imóveis nos quais se encontram os shopping centers nos quais a
Iguatemi tem participação, a Iguatemi está eventualmente sujeita ao pagamento de despesas
extraordinárias, tais como rateios de obras e reformas, pintura, decoração, conservação, instalação de
equipamentos de segurança, bem como quaisquer outras despesas que não sejam rotineiras na
manutenção dos imóveis e dos condomínios em que se situam. A Iguatemi está sujeita a despesas e custos
decorrentes de ações judiciais necessárias para a cobrança de aluguéis inadimplidos, ações judiciais em
geral (despejo, renovatória, revisional, entre outras), bem como quaisquer outras despesas inadimplidas
pelos locatários dos imóveis, tais como tributos, despesas condominiais, e ainda custos para reforma ou
recuperação de imóveis inaptos para locação após despejo ou saída amigável do inquilino. O pagamento
de tais despesas pode causar um efeito adverso para a Iguatemi.

Surtos ou potenciais surtos de doenças, pandemias ou outros eventos de força maior podem nos
afetar de forma adversa.
A ocorrência de surtos ou potenciais surtos de doenças, pandemias ou outros eventos de força maior
podem atingir grandes proporções e causar efeitos impactantes na sociedade em seus setores produtivos,
assim como na economia. Exemplificativamente, a síndrome respiratória decorrente do novo coronavírus
(Covid-19), originada no final de 2019 e declarada pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS)
em 11 de março de 2020, que levou as autoridades de todo o país a decretarem estado de calamidade
pública, impondo regras de isolamento social, suspensão parcial ou total das atividades de
estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, incluindo “shopping centers” impacta o negócio
da Iguatemi e o desempenho dos seus ativos, podendo acarretar redução ou interrupção de receitas,
despesas adicionais e prejuízos. Os impactos de eventos como o exemplificativamente narrado podem
trazer efeitos adversos à economia, bem como o potencial de romper ou alterar o comportamento do
consumidor, de forma breve ou duradoura, afetando o negócio da Iguatemi.
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e. a seus fornecedores
Não se aplica, pois a Companhia é uma empresa holding e suas atividades são voltadas para a
administração de seus ativos.
Iguatemi
A operação regular dos shopping centers da Iguatemi depende fundamentalmente de serviços públicos,
em especial os de água e energia elétrica. Qualquer diminuição ou interrupção desses serviços pode
causar dificuldades na operação dos shopping centers e, consequentemente, nos resultados dos
negócios da Iguatemi.
Os serviços públicos, em especial os de água e energia elétrica, são fundamentais para a boa condução da
operação dos shopping centers da Iguatemi. A diminuição ou interrupção desses serviços pode gerar
como consequência natural o aumento dos custos e determinadas falhas na prestação de serviços. Para
que a Iguatemi consiga manter tais serviços em funcionamento, como, por exemplo, energia elétrica, a
Iguatemi pode ser forçada a contratar empresas terceirizadas e especializadas, o que geralmente
representa um gasto excessivo e um aumento significativo em suas despesas operacionais. Desse modo,
qualquer diminuição ou interrupção na prestação dos serviços públicos essenciais à condução dos seus
negócios pode gerar efeitos adversos para a Iguatemi.
Aumentos no preço de matérias-primas poderão elevar os custos da Iguatemi e reduzir os retornos e os
lucros.
O aumento no preço de matérias-primas básicas utilizadas na construção em geral, independentemente do
fator causador de tal aumento (escassez da matéria-prima, aumento dos impostos, alterações nas taxas de
câmbio, etc.) poderão afetar adversamente os negócios e os valores mobiliários de emissão da Iguatemi.

f. a seus clientes
Não se aplica, pois a Companhia é uma empresa holding e suas atividades são voltadas para a
administração de seus ativos.

Iguatemi
A Iguatemi poderá ser adversamente afetada em decorrência do não pagamento de aluguéis por seus
inquilinos, da revisão dos valores dos aluguéis pagos por seus inquilinos ou do aumento de vacância
nas lojas dos seus shopping centers.
Os aluguéis são a principal fonte de receitas da Iguatemi. O não pagamento de aluguéis por seus
inquilinos e/ou a revisão que implique redução dos valores dos aluguéis pagos por seus inquilinos ou o
aumento de vacância nos seus shopping centers, inclusive no caso de decisão unilateral do locatário de
deixar o imóvel antes do vencimento do prazo estabelecido no seu respectivo contrato de locação,
implicarão no não recebimento ou redução de sua receita. A ocorrência de qualquer desses eventos pode
causar um efeito adverso para a Iguatemi.

g. aos setores da economia nos quais o emissor atue
Não se aplica, pois a Companhia é uma empresa holding e suas atividades são voltadas para a
administração de seus ativos.

Iguatemi
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O setor de shopping centers no Brasil é altamente competitivo, o que pode ocasionar uma redução do
volume das operações da Iguatemi, afetando-a adversamente.
O setor de shopping centers no Brasil é altamente competitivo e fragmentado. O setor shopping center
requer constantes pesquisas para definir novos formatos e estratégias de atuação. As mudanças na
preferência do consumidor, o aparecimento de sistemas alternativos de varejo e a construção de um
número crescente de shopping centers têm levado a modificações nos shopping centers existentes para
enfrentar a concorrência. A disputa pelo consumidor e a busca de diferenciação estão estreitamente
ligadas às medidas tomadas para revitalizações e redefinição do perfil dos shopping centers. Esses
projetos abrangem gastos crescentes de marketing, seleção e/ou modificação da rede de lojistas (tenant
mix), âncoras, promoção de eventos, vagas de estacionamento, projeto arquitetônico, ampliação do
número de centros de lazer e serviços, treinamento e modernização e informatização de operações.
Outras companhias, inclusive estrangeiras, em alianças com parceiros locais, ou companhias capitalizadas
após a realização de ofertas públicas de ações passaram e passarão a atuar ainda mais ativamente no
segmento de shopping centers no Brasil nos próximos anos, aumentando a concorrência no setor. Na
medida em que um ou mais dos concorrentes da Iguatemi iniciem uma campanha de marketing ou venda
bem sucedida e, em decorrência disso, suas vendas aumentem de maneira significativa, as atividades da
Iguatemi podem ser afetadas adversamente de maneira relevante. Se a Iguatemi não for capaz de
responder a tais pressões de modo tão imediato e adequado quanto os seus concorrentes, sua situação
financeira e seus resultados operacionais podem ser prejudicados de maneira relevante. Assim, na
hipótese de agravamento desses fatores, uma diminuição do volume de suas operações pode ocorrer,
influenciando negativamente os seus resultados.
A construção de novos shopping centers próximos aos shopping centers da Iguatemi poderá requerer
investimentos não programados e/ou dificultar a sua capacidade em renovar locações ou locar espaços
para novos lojistas, causando um efeito adverso para a Iguatemi.
A construção de shopping centers competitivos em áreas próximas às que se situam os empreendimentos
da Iguatemi pode impactar a sua capacidade em locar seus espaços em condições favoráveis. O ingresso
de novos concorrentes nas regiões em que a Iguatemi opera pode demandar um aumento não planejado
nos investimentos em seus shopping centers, o que pode causar um efeito adverso para a Iguatemi.
Adicionalmente, a Iguatemi pode enfrentar dificuldades para renovar a locação das suas lojas ou locá-las
para novos lojistas, o que pode gerar uma redução em seu fluxo de caixa e lucro operacional, tendo em
vista a proximidade de concorrentes, o que pode resultar na mudança dos atuais lojistas dos seus shopping
centers ou novos lojistas para os shopping centers concorrentes, resultando em uma maior possibilidade
de haver vacância de espaços em seus empreendimentos.

h. à regulação dos setores em que o emissor atue
Não se aplica, pois a Companhia é uma empresa holding e suas atividades são voltadas para a
administração de seus ativos.
Iguatemi
A lei 8.245, de 18 de outubro de 1991, complementada pela Lei 12.112 de 9 de dezembro de 2009 ("Lei
de Locação") possui características peculiares e pode gerar riscos à condução dos negócios e causar
efeito adverso para a Iguatemi
Os contratos de locação com os lojistas em nos shopping centers da Iguatemi são regidos pela Lei de
Locação, que, em algumas situações, geram determinados direitos ao locatário, como o direito à
renovação compulsória do contrato de locação no caso de serem preenchidos determinados requisitos
previstos em lei. Nesse sentido, uma eventual renovação compulsória do contrato de locação pode
apresentar dois riscos principais que, caso efetivamente materializados, podem causar efeito adverso para
a Iguatemi. São eles: (i) caso a Iguatemi deseje desocupar o espaço ocupado por determinado locatário
visando renovar e/ou adaptar o mix de lojas de seus shopping centers, esta ação ficará prejudicada, uma
vez que o locatário pode ter obtido ordem judicial que o permita permanecer nos shopping centers da
Iguatemi por um novo período contratual; e (ii) caso a Iguatemi deseje, além da desocupação do espaço, a
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revisão do aluguel para valor maior, esta revisão deve ocorrer no curso da ação judicial de renovação do
contrato de locação, hipótese em que a definição do valor final do aluguel fica a cargo de sentença
judicial. Dessa forma, a Iguatemi fica sujeito à interpretação a ser adotada e à decisão a ser proferida pelo
Poder Judiciário, podendo ocorrer, inclusive, a definição de um aluguel inferior ao pago anteriormente
pelo lojista.
A renovação compulsória de contratos de locação e/ou a revisão judicial do aluguel pago por lojistas, se
decididos contrariamente aos interesses da Iguatemi, podem afetar a condução dos seus negócios e
impactar de forma adversa os seus resultados operacionais.
O setor de shopping centers está sujeito a regulamentação, o que poderá implicar maiores despesas ou
obstrução do desenvolvimento de determinados empreendimentos, causando um efeito adverso para a
Iguatemi.
As atividades da Iguatemi estão sujeitas às leis federais, estaduais e municipais, assim como a
regulamentos, autorizações e licenças aplicáveis, dentre outros, à construção, zoneamento, uso do solo,
proteção do meio ambiente e do patrimônio histórico, locação e condomínio, que afetam as suas
atividades. A Iguatemi é obrigada a obter e renovar periodicamente licenças e autorizações de diversas
autoridades governamentais para desenvolver seus empreendimentos. Na hipótese de violação ou não
cumprimento de tais leis, regulamentos, licenças e autorizações, ou falha na sua obtenção ou renovação, a
Iguatemi poderá sofrer sanções administrativas, tais como imposição de multas, embargo de obras,
cancelamento de licenças e revogação de autorizações, além de outras penalidades cíveis e criminais.
Além disso, o poder público pode editar novas normas mais rigorosas ou buscar interpretações mais
restritivas das leis e regulamentos existentes, incluindo as de natureza tributária, ou relacionadas às
cláusulas contratuais acordadas com lojistas locatários ou cobrança de estacionamento, o que pode
implicar gastos adicionais para a Iguatemi, de modo a adequar suas atividades a estas regras. Qualquer
ação nesse sentido por parte do poder público pode ter um efeito adverso para a Iguatemi.

i. aos países estrangeiros onde o emissor atue
Não aplicável à Companhia uma vez que ela não possui atuação no exterior.

Iguatemi
Não aplicável à Iguatemi uma vez que ela não possui atuação no exterior.

j. questões socioambientais:
As atividades desenvolvidas pela Companhia e por suas controladas não implicam em riscos
socioambientais relevantes. Informações adicionais a respeito da atuação da Companhia em relação a tais
questões estão descritas no item 7.8 deste Formulário de Referência.
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A Companhia tem como prática a análise constante dos riscos aos quais está exposta e que possam afetar
seus negócios, situação financeira e os resultados das suas operações de forma adversa. A Companhia
constantemente monitora mudanças no cenário macro-econômico e setorial que possam influenciar suas
atividades, através de acompanhamento dos principais indicadores de performance. A Companhia adota
política de foco contínuo na disciplina financeira e na gestão conservadora de caixa.
As expectativas de redução ou aumento na exposição a riscos relevantes da Companhia estão ligadas as
expectativas de redução ou aumento das controladas operacionais diretas e indiretas da Companhia.
O investimento nos valores mobiliários de nossa emissão e de nossas controladas envolve a exposição a
determinados riscos. Antes de tomar qualquer decisão de investimento em qualquer valor mobiliário de
nossa emissão e de nossas controladas, os potenciais investidores devem analisar cuidadosamente todas as
informações contidas neste Formulário de Referência e no Formulário de Referência de nossas
controladas, se for o caso, no prospecto da oferta dos respectivos valores mobiliários, os riscos
mencionados abaixo, bem como nossas demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas. Os
riscos descritos abaixo são aqueles que conhecemos e que acreditamos que atualmente podem nos afetar
de maneira adversa, de modo que riscos adicionais não conhecidos por nós atualmente ou que
consideramos irrelevantes também podem nos afetar de forma adversa.
Para os fins deste item "4. Fatores de Risco", exceto se expressamente indicado de maneira diversa ou se
o contexto assim o exigir, a menção ao fato de que um risco, incerteza ou problema poderá causar ou ter
ou causará ou terá "efeito adverso" ou "efeito negativo" para nós, ou expressões similares, significa que
tal risco, incerteza ou problema poderá ou poderia causar efeito adverso relevante nos nossos negócios,
situação financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez e/ou negócios futuros, bem como no
preço dos valores mobiliários de nossa emissão. Expressões similares incluídas neste item "4. Fatores de
Risco" devem ser compreendidos nesse contexto.
Ademais, não obstante a subdivisão deste item "4. Fatores de Risco", determinados fatores de risco que
estejam em um subitem podem também se aplicar a outros subitens deste item "4. Fatores de Risco".

O Governo Federal exerceu e continua a exercer influência significativa sobre a economia brasileira.
Essa influência, bem como a conjuntura econômica e política brasileira, podem causar um efeito
adverso para nós.
O Governo Federal frequentemente intervém na economia brasileira e ocasionalmente realiza
modificações significativas em suas políticas e normas. As medidas tomadas pelo Governo Federal para
controlar a inflação, além de outras políticas e normas, frequentemente implicaram aumento das taxas de
juros, mudança das políticas fiscais, controle de preços, desvalorização cambial, controle de capital e
limitação às importações, entre outras medidas. As atividades das nossas controladas operacionais, suas
situações financeiras, seus resultados operacionais e o preço de mercado de suas ações podem ser
prejudicados de maneira relevante por modificações nas políticas ou normas que envolvam ou afetem
certos fatores, tais como:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

política monetária, cambial e taxas de juros;
políticas governamentais aplicáveis às atividades e ao setor das nossas controladas operacionais;
índices de inflação;
expansão ou contração da economia brasileira, de acordo com as taxas de crescimento do PIB;
instabilidade econômica, política e social;
liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos;
política fiscal;
racionamento de energia elétrica; e
outros fatores políticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer no Brasil ou que o afetem.

As políticas futuras do Governo Federal podem contribuir para uma maior volatilidade no mercado de
títulos e valores mobiliários brasileiros e dos títulos e valores mobiliários emitidos no exterior por
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empresas brasileiras. Adicionalmente, eventuais crises políticas podem afetar a confiança dos investidores
e do público consumidor em geral, resultando na desaceleração da economia e prejudicando o preço de
mercado das ações das companhias listadas para negociação no mercado de títulos e valores mobiliários
brasileiro, o que pode causar um efeito adverso para nós.
Não temos controle sobre tais intervenções, tampouco podemos prever quaisquer medidas ou políticas
que o Governo Federal possa adotar no futuro.

Risco de taxa de juros
Risco de taxa de juros é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento
financeiro flutue devido a variações nas taxas de juros de mercado, podendo levar a Companhia e suas
controladas a sofrer perdas econômicas em seus ativos e passivos.

A inflação e certas medidas do Governo Federal para combatê-la podem ter efeitos adversos sobre a
economia brasileira, o mercado de capitais brasileiro e para nós.
Ao longo de sua história, o Brasil registrou taxas de inflação extremamente altas. Determinadas medidas
adotadas no passado pelo Governo Federal no contexto da política anti-inflacionária tiveram um forte
impacto negativo sobre a economia brasileira. Medidas adotadas para combater a inflação e especulação
sobre as medidas futuras que possam vir a ser adotadas pelo Governo Federal têm gerado ao longo dos
últimos anos um clima de incerteza econômica no Brasil e aumentado a volatilidade do mercado de
capitais brasileiro. Conforme divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, a inflação apurada pelo IGPM foi
7,55% em 2018, 7,32% em 2019 e 23,14% em 2020. Os preços, por sua vez, quando apurados pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor (“IPCA”), conforme divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística ("IBGE"), aumentaram em 3,7% em 2018, 4,3% em 2019 e 4,52% em 2020.
Os contratos da controlada Iguatemi são aproximadamente 3% reajustados pelo IPC e 97% pelo IGP,
desta forma, casa haja flutuações nesses índices de inflação que são usados no reajuste dos contratos da
controlada Iguatemi, poderá ocorrer um impacto adverso em razão de aumento de seus custos fixos, bem
como um possível aumento de inadimplência de seus lojistas.
O Brasil pode passar por aumentos relevantes da taxa de inflação no futuro. Pressões inflacionárias
podem levar à intervenção do Governo Federal sobre a economia, incluindo a implementação de políticas
governamentais que podem ter um efeito adverso para a Iguatemi e seus clientes. As medidas do Governo
Federal para controlar a inflação, principalmente por meio do Banco Central do Brasil, incluíam, com
frequência, a manutenção de uma política monetária rigorosa com altas taxas de juros, restringindo, desta
forma, a disponibilidade de crédito e o crescimento econômico do Brasil. Quaisquer aumentos
significativos nas taxas de juros poderão elevar o custo dos nossos empréstimos e ter um impacto
significativo sobre nossas despesas financeiras e resultados operacionais. Ademais, se o Brasil
experimentar altas taxas de inflação, a controlada Iguatemi pode não ser capaz de reajustar os preços de
seus produtos de maneira suficiente para compensar os efeitos da inflação em sua estrutura de custos.

A volatilidade do Real em relação ao Dólar pode ter um efeito adverso para a economia brasileira e,
consequentemente, para nós.
A moeda brasileira tem historicamente sofrido frequentes desvalorizações. No passado, o Governo
Federal implementou diversos planos econômicos e fez uso de diferentes políticas cambiais, incluindo
desvalorizações repentinas, pequenas desvalorizações periódicas (durante as quais a frequência dos
ajustes variou de diária a mensal), sistemas de câmbio flutuante, controles cambiais e dos mercados de
câmbio. As desvalorizações cambiais em períodos de tempo mais recentes resultaram em flutuações
significativas nas taxas de câmbio do Real frente ao Dólar e outras moedas. De acordo com o Banco
Central do Brasil, o Real frente ao Dólar desvalorizou 17,1% em 2018, desvalorizou em 9,1% em 2019 e
valorizou em 28,9% em 2020.
As desvalorizações do Real frente ao Dólar podem criar pressões inflacionárias no Brasil, através do
aumento, de modo geral, dos preços dos produtos importados, afetando a economia de modo geral, sendo
necessária, assim, a adoção de políticas recessivas por parte do Governo Federal. A valorização do Real
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frente ao Dólar pode levar à deterioração das contas correntes do País e da balança de pagamentos, bem
como a um enfraquecimento no crescimento do produto interno bruto gerado pela exportação. Os
potenciais impactos da flutuação da taxa de câmbio e das medidas que o Governo Federal pode vir adotar
para estabilizar a taxa de câmbio são incertos. A volatilidade do Real em relação ao Dólar pode ter um
efeito adverso para toda a economia brasileira e, consequentemente, para nós.

Acontecimentos e mudanças na percepção de riscos em outros países, sobretudo em economias
desenvolvidas, podem prejudicar o preço de mercado dos valores mobiliários globais, dentre eles o
preço de mercado das ações.
O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, em
diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive economias
desenvolvidas e emergentes. Caso a conjuntura econômica desses países seja significativamente diferente
da conjuntura econômica do Brasil, a reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países
pode causar um efeito adverso sobre o valor de mercado dos valores mobiliários das companhias
brasileiras. Crises em outros países de economia emergente ou políticas econômicas diferenciadas podem
reduzir o interesse dos investidores nos valores mobiliários das companhias brasileiras, incluindo os
valores mobiliários da Companhia e de suas controladas, o que poderia prejudicar o preço de mercado das
ações da Companhia e de suas controladas.

Risco de crédito
A Companhia e suas controladas estão sujeitas aos riscos de crédito das instituições financeiras e fundos
de investimento onde realiza seus depósitos e aplicações, formadas principalmente por Certificados de
Depósito Bancário – CDB, Letras Financeiras – LF e Debentures. A parcela de risco de crédito privado da
carteira correspondia, em 31 de dezembro de 2010, a 30,93% do valor aplicado. O risco financeiro para
um dia, com 95% de confiança (Value at Risk "VaR"), era de uma perda máxima esperada para a carteira
de 0,006% do patrimônio, o que correspondia, em 31 de dezembro de 2020, a R$ 259 mil (R$ 13 mil em
31 de dezembro de 2019).
Além disso, as operações da principal controlada da Companhia, a Iguatemi, compreendem a
administração de shopping centers (empreendimentos) e o aluguel das lojas objeto do empreendimento.
Dessa forma, a Iguatemi está sujeita a inadimplência de seus locatários, a qual pode impactar
adversamente seus negócios.

Risco de preço
As receitas consolidadas da Companhia dependem diretamente da capacidade da Iguatemi em locar
espaços disponíveis nos empreendimentos em que participa. Condições adversas podem reduzir os níveis
de locação, bem como restringir a possibilidade de aumento do preço das locações.
Em 2020, 77,8% das receitas consolidadas da Companhia foram provenientes de locação, composto pelo
aluguel mínimo, percentual e temporário.
Os fatores a seguir, entre outros, podem afetar a geração de receitas:

•
•

Períodos de recessão e aumento dos níveis de vacância nos empreendimentos.

•

Aumento da carga tributária sobre as atividades da Companhia e de suas controladas.

Percepção negativa dos locatários acerca da segurança, conveniência e atratividade das áreas onde
os empreendimentos estão instalados.

Risco Operacional
Os riscos operacionais das controladas da Companhia são decorrentes da possibilidade de ocorrência de
perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de
eventos externos. Incluem-se na definição de risco operacional os eventos de fraudes internas e externas,
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as práticas inadequadas relativas a clientes, produtos e serviços e as ocorrências que acarretam a
interrupção das atividades das controladas operacionais da Companhia.
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Processos judiciais, administrativos e arbitrais em que a Companhia ou suas controladas são
partes, são relevantes para seus negócios e não estão sob sigilo
A Companhia ou suas controladas estão sujeitas a processos judiciais e procedimentos administrativos
tributários, trabalhistas, cíveis e ambientais, dentre os quais não estão sob sigilo e são tidos como
relevantes os abaixo descritos. Ressaltamos, contudo, que os valores descritos nos processos das
controladas da Companhia não foram proporcionalizados a sua participação.
Companhia
Processos Administrativos e Judiciais Tributários:
Não há nenhum processo relevante a ser descrito neste item.
Trabalhistas:
A Companhia ingressou na sociedade (Proconsult) em 23 de maio de 1985 com apenas 1,464% do capital
social e deixou a sociedade em 29 de outubro de 1993 mediante cessão e transferência à sociedade BCP
Informática. Posteriormente a saída da Companhia, a Proconsult decidiu encerrar suas atividades sem, no
entanto, quitar todas as verbas trabalhistas de seus funcionários. Ex-funcionários da Proconsult ajuizaram
reclamação trabalhista em face dela e obtiveram decisões favoráveis. Em fase de execução da decisão, os
reclamantes não conseguindo localizar bens e/ou os atuais sócios da Proconsult, requerem a
desconsideração da personalidade jurídica da Proconsult para incluir a Companhia. Diante desta situação,
ou seja, ausência da Proconsult para responder pelos débitos, os juízes acataram o pedido formulado pelos
reclamantes.
Atualmente, a Companhia possui uma reclamação trabalhista em andamento e o valor envolvido é de
aproximadamente R$15. Adicionalmente a Companhia mantem provisões para fazer face a outras perdas
de natureza trabalhista (INSS), cujo montante em 31 de dezembro de 2020 é de R$7.637.
Processos Cíveis:
Não há nenhum processo relevante a ser descrito neste item.
Administrativos:
Não há nenhum processo ou procedimento relevante a ser descrito neste item.

Com relação à controlada direta Iguatemi
Para se verificar a relevância dos processos listados a seguir, a controlada Iguatemi utiliza como critério
todo e qualquer evento que possa resultar em um desembolso superior a aproximadamente 1% do seu
patrimônio líquido (“impacto patrimonial”), além de qualquer evento que possa afetar negativamente a
condução dos seus negócios e negociações com terceiros, bem como um dano à sua imagem.
Pendências Judiciais e Administrativas
Fiscal
Em 31 de dezembro de 2020, a Iguatemi e suas controladas eram parte em 79 processos administrativos e
judiciais de natureza tributária, cujo valor total envolvido era de R$ 58.349. Em 31 de dezembro de 2020,
a Iguatemi mantinha em suas demonstrações financeiras, provisão para suportar eventuais perdas
decorrentes desses processos no montante total de R$1.229. Na mesma data, a Iguatemi contabilizava,
pelo valor histórico, depósitos judiciais relacionados a esses processos cujo valor era de R$19.112.
Com exceção dos processos descritos a seguir, a Iguatemi entende que não está envolvida em quaisquer
outros processos de natureza tributária que, considera isoladamente ou em conjunto com outros processos
com objeto semelhante, envolva valores de contingência passiva que possam impactar de forma adversa e
relevante os seus resultados.
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Trabalhista
Em 31 de dezembro de 2020, a Iguatemi e suas controladas eram parte em 227 processos judiciais
trabalhistas. Desse total, 125 são reclamações movidas por ex-empregados e 102 por funcionários
terceirizados, nos quais a Iguatemi figura como responsável subsidiário. Para as reclamações trabalhistas
de ex-empregados, os assessores jurídicos da Iguatemi classificam como perda provável a quantia
aproximada R$ 7.185. Nessa mesma data, a provisão constituída para fazer frente a eventuais perdas
prováveis para essas reclamações de ex-empregados, que leva em consideração critérios internos de
administração validada pelos assessores jurídicos e pelos auditores da Iguatemi, era de R$ 367.
Não há processo(s) de natureza trabalhista que, individualmente ou ainda que em conjunto, seja(m)
relevante(s) para a Iguatemi.
Cível
Em 31 de dezembro de 2020, a Iguatemi e suas controladas figuravam como rés em 253 processos
judiciais cíveis e em 298 como autores. O total envolvido nos processos era de aproximadamente
R$202.246. Importante registrar que no total de processos figurando como ré, estão incluídas as Ações
Renovatórias dos Shoppings Centers que, apesar de figurarem no polo passivo das ações, o valor
discutido representa crédito para os Shopping Centers. Em 31 de dezembro de 2020, a provisão
constituída para fazer frente a eventuais perdas indicadas pelos assessores jurídicos da Iguatemi era de
R$30.000.
Processos Administrativos e Judiciais Tributários:
Processo nº 2001.001.062855-2
a.

Juízo:

3ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro

b.

Instância:

1ª

c.

Data de Instauração:

23/05/2001

d.

Partes no Processo:

Corella Consultoria e Serviços Ltda. x Iguatemi Empresa de
Shopping Centers, Itaboraí, Carlos Francisco Ribeiro Jereissati e
Luiz Antonio Nabuco de A. Braga

e.

Valores, Bens ou Direitos
Envolvidos:

R$ 31.000 mil em 31/12/2020, equivalente a 3,58% do Boulevard
Shopping Rio

f.

Principais Fatos:

A Iguatemi é ré em ação ordinária que objetiva a aplicação de
cláusula de recompra da participação do autor no Boulevard
Shopping Rio, antigo Shopping Center Iguatemi Rio, equivalente a
3,58% desse empreendimento. Atualmente, aguarda-se julgamento
pelos Tribunais Superiores.
Os fatos são os seguintes:
Em julho de 1993, a Iguatemi celebrou escritura pública de compra e
venda de imóvel com o América Football Club, com o objetivo de
construir o Iguatemi Rio. A Iguatemi pagou uma parte em moeda
corrente e o restante em um percentual sobre as frações ideais das
futuras unidades autônomas do referido shopping center. . Fez parte
da escritura obrigação de recompra (pela Iguatemi ou por terceiros)
do imóvel pertencente ao América no prazo de quatro anos contados
da inauguração do Shopping Center, a um preço pré-estabelecido.
Antes de findo o prazo da recompra, o América cedeu seus direitos à
Corella, o que, na avaliação da Iguatemi, isentou-a dessa obrigação.
Em maio de 2001 a Corella, na condição de cessionária dos direitos
relativos à escritura supramencionada do América Football Club,
ajuizou ação de cobrança visando à condenação da Iguatemi e outros
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requeridos a recomprarem o imóvel pela quantia contratualmente
prevista, aplicando forma de correção em desacordo com o Plano
Real, com o quê a Companhia não concordou. A ação foi julgada
procedente por sentença e confirmada pelo Tribunal de Justiça.
AIguatemi interpôs recurso especial e recurso extraordinário. Em
abril de 2010 foi negado seguimento aos Recursos Especial e
Extraordinário da Iguatemi. A Iguatemi agravou para os Tribunais
Superiores. O Agravo em Recurso Especial foi provido, e no
Recurso Especial, foi determinado o sobrestamento/suspensão do
feito até o trânsito em julgado da decisão final de mérito da ADPF
Nº 77, que tramita perante o STF.
A Corella iniciou o cumprimento provisório de sentença e a
Iguatemi se manifestou requerendo a suspensão da execução que foi
deferido pelo juiz. Com o trânsito em julgado da ADPF77, foi
restabelecido o andamento da execução diante do requerimento da
Corella. Contra essa decisão, a Iguatemi interpôs Agravo de
instrumento. A liminar não foi deferida e o Agravo foi julgado
improvido. A Iguatemi apresentou Impugnação ao Cumprimento
Provisório de Sentença e contratou seguro garantia no valor de R$
110.929. Juiz ao receber a Impugnação da Iguatemi, suspendeu a
execução. Foi apresentado agravo de instrumento pela Fuscaldo da
decisão que determinou o prosseguimento da execução, a qual teve
efeito suspensivo negado. Atualmente, aguarda-se o julgamento do
Agravo da Fuscaldo.
A Iguatemi acredita, com base na opinião dos advogados que
patrocinam esta ação, serem possíveis neste processo. A discussão
dos valores oscila entre R$75 milhões (pleito da Corella) e R$31
milhões (entendimento das rés), caso a recompra seja considerada
obrigatória. O valor provisionado para dezembro de 2020 é de R$ 30
milhões, em contrapartida ao ativo realizável a longo prazo.
Importante registrar que, se mantida a obrigação de recompra, a
condenação implicará na aquisição de 3,58% de participação no
atual Boulevard Rio Shopping, não havendo impacto negativo no
seu resultado.
Além disso, esse percentual de 3,58% será automaticamente
alienado para a empresa ANCAR, atual proprietária e
administradora do empreendimento. Essa transferência está
acordada entre as partes através de Instrumento Particular.
g.

Chance de Perda:

Possível

h.

Análise do Impacto em caso
de Perda do Processo:

O impacto corresponderá ao desembolso para aquisição (recompra)
da participação imobiliária no Boulevard Rio Shopping. A Iguatemi
acredita que uma eventual perda em tal processo não seria passível
de causar qualquer impacto relevante ao desenvolvimento de suas
atividades e/ou em seus resultados operacionais.
Considerando o critério de relevância adotado pela Iguatemi,
conforme descrito no item 4.3 deste Formulário de Referência, os
seus assessores jurídicos entendem que, em razão do valor
envolvido, este processo poderá causar um impacto adverso em sua
condição financeira, caso sobrevenha uma decisão final
desfavorável.

i.

Valor Provisionado, se
houver Provisão:

R$ 30 milhões de provisão para recompra da participação da Corella
(3,58%) e Ativo Registrado (3,58% de participação).
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Processo nº 2004.34.00.018729-0
a.

Juízo:

4ª Vara Federal da Secção Judiciária de Brasília/DF

b.

Instância:

1ª

c.

Data de Instauração:

07/06/2004

d.

Partes no Processo:

Shopping Center Iguatemi São Paulo e Shopping Center Reunidos
do Brasil x Cade (Exclusividade)

e.

Valores, Bens ou Direitos
Envolvidos:

R$ 6.656 em 08/2020

f.

Principais Fatos:

Ação interposta com o objetivo de anular decisão do Cade,
proibindo o Iguatemi da prática da cláusula da exclusividade e
impondo multa com base no faturamento. Liminar deferida para
suspender os efeitos da decisão do Cade. O CADE ofertou
Contestação e interpôs o Agravo de Instrumento nº
2004.01.00.030826-1, buscando a reforma da referida decisão. Em
23/10/2009 – acórdão não reconhecendo recurso, ficando mantida a
liminar concedida a Iguatemi. Em 19.02.2010 foi indeferida a
produção das provas especificadas por nós. No dia 04.03.2010,
apresentamos Agravo Retido. Processo julgado improcedente em
primeira instância. Apresentamos recurso de apelação e o processo
será encaminhado para o Tribunal. Em março de 2016 foi dado
provimento ao Agravo Retido para anular a sentença e restaram
prejudicados a Apelação dos Autores e o Recurso Adesivo do
CADE. Os autos retornaram à origem e atualmente aguarda-se
manifestação das partes sobre o laudo pericial apresentado. A
Iguatemi opôs embargos de declaração e o CADE apresentou
resposta aos embargos, pugnando pela desnecessidade de nova
perícia. A Iguatemi apresentou pedido para substituir a fiança por
seguro garantia. CADE se manifestou favorável à substituição. Juiz
deferiu a substituição e aceitou o laudo pericial como prova
emprestada, determinando nova perícia naquilo em que o laudo for
omisso. A Iguatemi apresentou seguro garantia, os quesitos e
indicou assistente técnico.

g.

Chance de Perda:

Possível

h.

Análise do Impacto em caso
de Perda do Processo:

O Shopping Center Iguatemi São Paulo e o Shopping Center
Reunidos do Brasil terão que cumprir imediatamente a condenação
imposta pelo acórdão do CADE. Sem impacto financeiro direto,
exceção feita à cobrança da multa imposta no valor de R$ 1.480 em
31/12/2017
A Iguatemi acredita que uma eventual perda em tal processo não
seria passível de causar qualquer impacto relevante ao
desenvolvimento de suas atividades e/ou em seus resultados
operacionais.

i.

Valor Provisionado, se
houver Provisão:

Não há.
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Processo nº 2008.34.00.010553-0
a.

Juízo:

15ª Vara Federal da Secção Judiciária de Brasília

b.

Instância:

1ª

c.

Data de Instauração:

04/04/2008

d.

Partes no Processo:

Shopping Center Iguatemi São Paulo e Shopping Center Reunidos
do Brasil x Cade (raio)

e.

Valores, Bens ou Direitos
Envolvidos:

R$ 7.155 em 31/12/2020

f.

Principais Fatos:

Ação interposta com o objetivo de anular decisão do Cade,
proibindo o Iguatemi da prática da cláusula de raio e impondo multa
com base no faturamento. Liminar deferida para suspender os efeitos
da decisão do Cade. O CADE agravou, tendo obtido provimento no
Tribunal. Iguatemi apresentou cautelar e obteve efeito suspensivo.
Recurso atualmente pendente de julgamento no STJ. No processo
principal foi deferida perícia judicial e o Shopping Iguatemi
apresentou quesitos e indicou assistente técnico. Perícia deferida em
fase inicial. Expedida carta precatória para realização da perícia.
Perícia concluída. Ação julgada improcedente, desconsiderando a
realização da perícia. Apelamos. Tribunal julgou o recurso
procedente anulando a sentença. Processo remetido à vara de
origem. Em 06/12/2017 a ação foi julgada procedente, acolhendo os
argumentos apresentados e determinando o afastamento da
condenação do Iguatemi nos autos do Processo Administrativo. O
CADE interpôs apelação, a Iguatemi apresentou contrarrazões à
Apelação. Autos conclusos desde 19/12/2019. Ação julgada
procedente. Apresentamos Embargos de Declaração o qual aguardase julgamento.

g.

Chance de Perda:

Possível

h.

Análise do Impacto em caso
de Perda do Processo:

Os autores terão que cumprir imediatamente a condenação imposta
pelo acórdão do CADE. Sem impacto financeiro direto, exceção
feita à cobrança da multa imposta no valor de R$1.928 (2008).
A Iguatemi acredita que uma eventual perda em tal processo não
seria passível de causar qualquer impacto relevante ao
desenvolvimento de suas atividades e/ou em seus resultados
operacionais.

i.

Valor Provisionado, se
houver Provisão:

Não há.

Processo nº 0064111-51.2016.4.01.3400
a.

Juízo:

6ª Vara de Justiça Federal da Primeira Região

b.

Instância:

Primeira

PÁGINA: 34 de 281

Formulário de Referência - 2021 - JEREISSATI PARTICIPACOES S.A.

Versão : 1

4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes
c.

Data de Instauração:

03/11/2016

d.

Partes no Processo:

Administradora Gaúcha de Shopping Center S/C Ltda., Condomínio
Civil Shopping Praia de Belas, Iguatemi Empresa de Shopping Center
S/A e Shopping Centers Reunidos do Brasil Ltda. e CADE (Conselho
Administrativo de Defesa Econômica)

e.

Valores, Bens ou Direitos
Envolvidos:

R$ 2.837 mil em 31/12/2020, referente ao valor da multa cominada
pelo CADE em decisão proferida no processo administrativo nº
08012.012740/2007-46.

f.

Principais Fatos:

MPF encaminhou denúncia ao CADE sobre conduta supostamente
anti-concorrencial (cláusula de raio) praticada pelo Praia de Belas
Shopping Center (“PBSC”) e Shopping Center Iguatemi Porto Alegre
(“SCIPA”) e outros Shopping Centers. Em 22/06/2016 o Tribunal
julgou o processo administrativo e entendeu pela configuração de
infração à ordem econômica. Em 30/01/2017 os autos foram remetidos
para a Procuradoria do CADE para execução da decisão. As empresas
ingressaram com Ação Anulatória objetivando anular o acórdão
proferido pelo CADE no PA 08012.012740/2007-46, com pedido de
antecipação de tutela que foi deferido mediante a apresentação de
garantia, apresentada em 11.11.2016. O CADE contestou a ação e as
autoras apresentaram réplica. Autos conclusos para sentença. Em
março de 2018 prolatada sentença que julgou improcedente a ação. A
Iguatemi interpôs Apelação. Aguarda-se julgamento do recurso de
Apelação da Iguatemi.

g.

Chance de Perda:

Possível

h.

Análise do Impacto em caso Multa (que varia de 1 a 30% do faturamento bruto das empresas
de Perda do Processo:
envolvidas) e obrigações como publicação da decisão em jornal e
alteração dos contratos de locação.
A Iguatemi acredita que, diante das circunstâncias do caso e da
jurisprudência do referido órgão regulador, uma eventual decisão
adversa em tal processo se daria em termos que não acarretariam perda
passível de causar impacto relevante ao desenvolvimento de suas
atividades e/ou em seus resultados operacionais.

i.

Valor Provisionado, se
houver Provisão:

Não há.

Processo nº 2007.61.00.030840-3
a.

Juízo:

12ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo

b.

Instância:

Justiça Federal de São Paulo

c.

Data de Instauração:

12/11/2007

d.

Partes no Processo:

Ministério Público Federal x Grupo OK Construções e Incorporações
SA, Grupo OK Empreendimentos Imobiliários Ltda., Saenco
Saneamento e Construções Ltda., OK Óleos Vegetais Indústria e
Comércio Ltda., OK Benfica Companhia Nacional de Pneus,
Construtora e Incorporadora Moradia Ltda., Itália Brasília Veículos
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Ltda., Banco OK de Investimentos SA, Agropecuária Santo Estevão
SA, Luiz Estevão de Oliveira Neto, Cleucy Meireles de Oliveira, Lino
Martins Pinto, Jail Machado Silveira, Maria Nazareth Martins Pinto e
Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda. e Iguatemi Empresa de
Shopping Centers.
e.

Valores, Bens ou Direitos
Envolvidos:

Em 31/12/2020 R$56.843 de responsabilidade da Iguatemi,
correspondente a 33% do Terreno. Este valor está garantido por
Seguro Garantia.

f.

Principais Fatos:

Em abril de 2007, adquirimos da Paulo Octávio Empreendimentos
Imobiliários Ltda. (“Paulo Octávio”), cerca de 64% da fração ideal do
imóvel em que foi construído o Shopping Iguatemi Brasília.
Anteriormente a nossa aquisição, a Paulo Octávio havia adquirido
33,33% da parte ideal do imóvel da sociedade Alvoran Participações e
Empreendimentos Ltda. e 33,33% da sociedade Park Way Automóveis
Ltda. (“Park Way”), sendo que o restante (33,33%) já era de sua
titularidade. A Park Way, por sua vez, adquiriu sua participação no
imóvel como decorrência da aquisição das quotas detidas pela
sociedade OK Óleos Vegetais Indústria e Comércio Ltda. (“OK
Óleos”) na empresa LPS Participações e Empreendimentos Ltda.
(“LPS”), proprietária originária do imóvel, e que tinha como sócios,
além da própria OK Óleos, a Paulo Octávio (já com 33,33%) e outra
sociedade, de quem a Alvoran adquiriu sua participação no imóvel,
correspondente a 33,33%.
Em 2000, o Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil Pública
contra a OK Óleos e outros para apurar dano ao erário público em
razão da construção do fórum trabalhista da Cidade de São Paulo. Nos
autos, foi decretada a indisponibilidade dos bens de todos os réus.
Ao tomar conhecimento da alienação à Park Way das quotas detidas
pela OK Óleos na LPS, e da consequente alienação de 33,33% da parte
ideal do imóvel em que foi construído o Shopping Iguatemi Brasília, o
Ministério Publicou requereu e obteve a desconsideração inversa da
personalidade jurídica da LPS na Ação Civil Pública, bem como a
declaração de nulidade da venda e compra de tais 33,33% do referido
imóvel.
Contra essa decisão, interpusemos Agravo de Instrumento. No
julgamento de referido recurso, a turma julgadora permitiu a
convalidação do negócio jurídico mediante depósito judicial
provisoriamente arbitrado no valor atualizado de R$16,7 milhões. Para
verificar o valor que efetivamente deverá ser depositado, determinouse a avaliação do imóvel, por perito judicial e, se necessário, o
posterior complemento do depósito com a diferença entre 33,33% da
avaliação do valor de mercado e o valor depositado. Contra esse
acórdão, opusemos Embargos de Declaração requerendo, dentre outros
pedidos, a apresentação de fiança bancária em vez de depósito judicial,
com base no voto divergente proferido quanto a esse ponto no
julgamento do Agravo de Instrumento mencionado acima, os quais
pendem de julgamento. Julgados embargos de declaração cuja Turma,
por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração opostos
por OK Óleos Vegetais Ind. e Com. Ltda. e Luiz Estevão de Oliveira
Neto e rejeitou os embargos de declaração opostos por Iguatemi
Empresa de Shopping Centers S/A, nos termos do voto da Relatora.
Em 29/04/2010 protocolamos Recursos Especial e Extraordinário e
ajuizamos no STJ Medida Cautelar com pedido liminar para apresentar
fiança bancária em substituição ao depósito judicial. A liminar foi
deferida, a fiança bancária foi apresentada e, com isso, a venda foi
convalidada. Realizada perícia judicial no imóvel. Valor apurado pela
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perícia e homologado pelo juiz é inferior ao da fiança bancária
apresentada. Substituímos a fiança bancária por seguro garantia no
valor de R$ 29 milhões em janeiro de 2016. Garantia renovada em
março de 2018 no valor de R$ 35 milhões. Contra a decisão do juiz
que homologou o valor da perícia, foram interpostos Agravos de
Instrumentos pelo Ministério Público, União e OK. Em 07/12/2017,
disponibilizado acórdão dando parcial provimento ao agravo interposto
pela União, para fixar em 16 milhões o valor da garantia a ser prestada,
atualizada desde março de 2007 pelo índice aplicável aos dos débitos
inscritos em dívida ativa da União. Iguatemi agravou desta decisão, o
qual aguarda-se julgamento. Em abril de 2019 foi publicada decisão
monocrática dando provimento ao Agravo (interposto contra decisão
que negou seguimento ao Recurso Especial da Iguatemi) e
determinando sua conversão em Recurso Especial. RESP conhecido
em parte e não provido. Contra essa decisão a Iguatemi apresentou
Agravo Interno, o qual aguarda-se julgamento.
g.

Chance de Perda:

Possível

h.

Análise do Impacto em caso Caso sobrevenha decisão final desfavorável, a Companhia terá que
desembolsar o valor do seguro garantia.
de Perda do Processo:
A Companhia acredita que uma eventual perda em tal processo não
seria passível de causar qualquer impacto relevante ao
desenvolvimento de suas atividades e/ou em seus resultados
operacionais.

i.

Valor Provisionado, se
houver Provisão:

Não há.

Processo nº 0106934-81.2017.8.19.0001
a.

Juízo:

4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

b.

Instância:

1ª

c.

Data de Instauração:

d.

Partes no Processo:

Associação das Vítimas do Edifício Palace, Espólio de Sérgio Augusto
Naya, Sersan Sociedade de Terraplanagem, Constr. Civil e
Agropecuária, Matersan Mats. De Construção Ltda., Iguatemi Empresa
de Shopping Centers S/A e Paulo Otávio Investimentos Imobiliários
Ltda.

e.

Valores, Bens ou Direitos
Envolvidos:

R$ 25.000 (em 04/05/2017) correspondente a 33,33% do terreno.

f.

Principais Fatos:

A Associação das Vítimas do Palace ajuizou Ação Civil Pública contra
a SERSAN Sociedade de Terraplanagem e Espólio de Sérgio Augusto
Naya, para obter indenização pelos danos causados às vítimas que
foram atingidas com o desmoronamento do prédio denominado Palace
II. Com a decretação de indisponibilidade dos bens da SERSAN nos
autos, a SERSAN e o espólio de Sergio Naya ajuizaram Medida
Cautelar, oferecendo à penhora 33,33% do terreno onde foi construído
o Shopping Center Iguatemi Brasília, sob argumento de que, com a
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anulação das alienações sucessivas que ocorreram no imóvel, a
SERSAN permanece detentora de 1/3 do capital social da LPS (ou
seja, 33,33% do terreno).
Isso porque, anteriormente à alienação pela PAULO OTAVIO de 64%
do imóvel à Iguatemi, o terreno integralizava o capital social da
empresa LPS, em que eram sócios a SERSAN, a PAULO OTAVIO e a
OK OLEOS VEGETAIS, cada um sendo titular de 33,33% do capital
social. A OK Oleos Vegetais cedeu as suas quotas à PARK WAY.
Houve cisão parcial da LPS, que transferiu a titularidade de 33,33% da
área total do imóvel à PAULO OTAVIO e outros 33,33% à PARK
WAY, permanecendo a LPS com 33,33% restantes do mesmo imóvel.
Posteriormente, a LPS (da qual a SERSAN era sócia), alienou 33,33%
da sua parte ideal para ALVORAN. Por fim, a PAULO OTAVIO
adquiriu 33,33% do imóvel da ALVORAN e da PARK WAY,
momento em que se tornou titular da integralidade do imóvel.
A Iguatemi apresentou Embargos de Terceiros contra essa decisão com
pedido de suspensão da praça, na medida em que a SERSAN jamais
foi proprietária de 1/3 do terreno. O Juiz manteve o leilão, sob
condição de solução dos embargos. Leilão realizado, com arrematação
do terreno no valor de R$ 25.000 pela empresa SCIA. A Iguatemi
agravou dessa decisão, buscando cancelamento da hasta realizada. Em
04/10/17, foi negado provimento ao Agravo de Instrumento. Em
08/02/2018, foi julgado procedente os embargos de terceiro da
Iguatemi, tornando sem efeito o leilão realizado. O Espólio de Sérgio
Naya, a empresa arrematante e a Associação das Vítimas do Palace
apresentaram Recurso de apelação, o qual foi julgado procedente,
validando a arrematação. Foi apresentado Recurso Especial o qual foi
inadmitido, motivo pelo qual a Iguatemi Agravou dessa decisão.
Atualmente, aguarda-se julgamento do Agravo.
A Iguatemi
apresentou pedido para exercer o direito de preferência na
arrematação, o qual foi deferido mediante depósito do valor
equivalente ao da arrematação. Espólio do Sergio Naya requereu que o
valor a título de preferência seja acrescido de juros de mora e
honorários. Aguarda-se julgamento. Juiz indeferiu pedido de
reconsideração apresentado pelo Arrematante com relação ao direito
de preferência, como também indeferiu pedido da Associação das
Vítimas para levantar o valor depositado da arrematação. Associação
das Vítimas apresentou recurso do despacho que indeferiu o
levantamento do depósito com pedido de antecipação. Tribunal
indeferiu. Arrematante recorreu da decisão que indeferiu pedido de
reconsideração sobre o exercício do direito de preferência, o qual
aguarda-se julgamento.
g.

Chance de Perda:

Possível

h.

Análise do Impacto em caso Caso ocorra o trânsito em julgado da decisão que deferiu o direito de
preferência, a Iguatemi terá que desembolsar o valor de R$ 25.000,
de Perda do Processo:
corrigidos monetariamente (correspondente 33,33% da terra nua do
imóvel onde foi construído o Shopping), resolvendo todos os demais
processos em que a SERSAN requer a penhora de 1/3 do imóvel.
A Companhia acredita que uma eventual perda em tal processo não
seria passível de causar qualquer impacto relevante ao
desenvolvimento de suas atividades e/ou em seus resultados
operacionais.

i.

Valor Provisionado, se
houver Provisão:

Não há.
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Processo nº 0715234-66.2020.8.07.0015
a.

Juízo:

Vara de Registros Públicos do DF

b.

Instância:

1ª

c.

Data de Instauração:

25/09/2020

d.

Partes no Processo:

Iguatemi Empresa de Shopping Centers S/A, OK Oleos Vegetais
Indústria e Comércio ltda., Ministério Público do Distrito Federal e dos
Territorios, Cartório do 2 Ofício de Registro de Imóveis do DF e EPS
Prestação de Serviço na Construção Civil ltda. - ME

e.

Valores, Bens ou Direitos
Envolvidos:

1/3 do terreno onde foi construído o Shopping Center Iguatemi Brasília

f.

Principais Fatos:

EPS Prestação de Serviço na Construção Civil, atual denominação de
OK Óleos Vegetais Ltda., está pleiteando a alteração na matrícula do
imóvel onde foi construído o Shopping Center Iguatemi Brasília, para
acrescentar que ela é a proprietária de 33,34% do terreno.
Sustentam esse direito na decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara
Federal de São Paulo que decretou a indisponibilidade dos bens de OK
Óleos Vegetais. Iguatemi apresentou Contestação. Atualmente,
aguarda-se julgamento.

g.

Chance de Perda:

Possível

h.

Análise do Impacto em caso A Companhia acredita que uma eventual perda em tal processo não
de Perda do Processo:
seria passível de causar qualquer impacto relevante ao
desenvolvimento de suas atividades e/ou em seus resultados
operacionais, na medida em que o TRF proferiu decisão, transitada em
julgado, que convalidou a venda de 33,33% do terreno, nos autos da
Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público Federal (proc.
n. 2007.61.00.030840-3)

i.

Valor Provisionado, se
houver Provisão:

Não há.

Administrativos:
Não há nenhum processo ou procedimento relevante a ser descrito neste item.

Trabalhistas:
Não há processo individual de valor relevante.

Processos Cíveis:
Não há nenhum processo relevante a ser descrito neste item.

Administrativos:
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Não há nenhum processo ou procedimento relevante a ser descrito neste item.

Processos e Procedimentos Administrativos e Ações Judiciais de Natureza Ambiental:
Não há nenhum processo ou procedimento relevante a ser descrito neste item.

PÁGINA: 40 de 281

Formulário de Referência - 2021 - JEREISSATI PARTICIPACOES S.A.

Versão : 1

4.4 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos Cujas Partes Contrárias Sejam
Administradores, Ex-administradores, Controladores, Ex-controladores ou Investidores

A Companhia e suas controladas consolidadas nas suas demonstrações financeiras desconhecem a
existência de processos judiciais, administrativos e arbitrais promovidos por administradores ou exadministradores, controladores ou ex-controladores ou de seus investidores ou de seus controladores até a
presente data.
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4.5 - Processos Sigilosos Relevantes

Na presente data deste Formulário de Referência, não há processos sigilosos relevantes em que a
Companhia ou suas controladas consolidadas nas suas demonstrações financeiras sejam parte.
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4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não
Sigilosos E Relevantes em Conjunto
A Companhia e suas controladas consolidadas nas suas demonstrações financeiras não possuem processos
judiciais, administrativos e arbitrais repetitivos ou conexos, baseados em fatos e causas jurídicas
semelhantes, que não estejam sob sigilo e que em conjunto sejam relevantes, tendo sido, todos os
processos informados nos itens acima.
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4.7 - Outras Contingências Relevantes
Desconhecemos a existência de outros processos relevantes em que nós ou nossas controladas sejam parte
e que não tenham sido divulgados acima.
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4.8 - Regras do País de Origem e do País em Que os Valores Mobiliários Estão
Custodiados
a. restrições impostas ao exercício de direitos políticos e econômicos
Não aplicável porque a Companhia não é emissor estrangeiro.

b. restrições à circulação e transferência dos valores mobiliários
Não aplicável porque a Companhia não é emissor estrangeiro.

c. hipóteses de cancelamento de registro
Não aplicável porque a Companhia não é emissor estrangeiro.

d. outras questões do interesse dos investidores
Não aplicável porque a Companhia não é emissor estrangeiro.
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5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos
a) Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso
afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões
pelas quais o emissor não adotou uma política
Não possuímos uma política formalizada para gerenciamento dos riscos mencionado no item 4.1, no
entanto temos como prática a análise constante dos riscos aos quais estamos expostos e que possam afetar
nossos negócios, situação financeira e os resultados das nossas controladas operacionais de forma
adversa. A Iguatemi, além de manter contratados seguros, dentro das práticas usuais de mercado, que
protegem os seus shopping centers e empreendimentos, monitora constantemente mudanças no cenário
macroeconômico e setorial que possam influenciar suas atividades, através de acompanhamento dos
principais indicadores de performance. A Iguatemi procura selecionar os lojistas para os seus
empreendimentos de forma que haja um maior poder de atração de público e, consequentemente, uma
maior capacidade de vendas. No mesmo sentido, busca substitutos para aqueles lojistas que entram em
fase de declínio de vendas. Ainda, a Iguatemi sempre monitora as tendências do mercado consumidor
varejista, para que possa sempre apresentar novidades em seus shopping centers, garantindo assim o fluxo
de consumidores e de vendas. A Iguatemi possui elevado grau de controle sobre seus fornecedores
visando evitar qualquer tipo de efeito adverso em suas atividades. A Iguatemi adota política de foco
contínuo na disciplina financeira e na gestão conservadora de caixa. Neste sentido, monitora
constantemente o surgimento de novos riscos ou alterações de riscos existentes que possam afetar as suas
atividades de suas controladas. Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não identifica
cenário de aumento ou redução na exposição aos demais riscos mencionados na seção 4.1.
b) Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:
i. Os riscos para os quais se busca proteção
ii. Os instrumentos utilizados para proteção
iii. A estrutura organizacional de gerenciamento de riscos
Não possuímos uma política formalizada para gerenciamento dos riscos mencionado no item 4.1, no
entanto seguem abaixo as medidas tomadas pela Iguatemi, principal controlada da Companhia, com o
objetivo de diminuir cada um dos riscos apresentados no item em questão:
A Política de Gestão de Riscos Corporativos da Iguatemi, tem por objetivo a instituição de diretrizes,
competências e responsabilidades para a sua Gestão de Riscos, permitindo a identificação, a avaliação, a
priorização, o tratamento, o monitoramento e a comunicação dos riscos estratégicos/corporativos que
permeiam o seu negócio, entre os quais encontram-se alguns dos riscos descritos no item 4.1. Utilizam
um conjunto de medidas para diminuir o impacto ou a probabilidade de materialização dos riscos em um
nível que esteja em consonância com o seu apetite ao risco e sua Política estabelece a estrutura
organizacional em se se insere o gerenciamento do risco, qual seja: Conselho de Administração, Comitê
de Auditoria, Diretoria, Comitê Executivo de Riscos, Gestão de Riscos e Donos de Riscos, sendo que as
atribuições de cada ente encontram-se pormenorizadamente descritas na Política de Gerenciamento de
Riscos.
A Iguatemi mantém as medidas abaixo com o objetivo de diminuir cada um dos riscos apresentados no
item em questão:
Condições econômicas adversas nos locais onde estão localizados shopping centers da Iguatemi
podem afetar adversamente os níveis de ocupação e locação dos espaços, e, consequentemente,
causar um efeito adverso para a Iguatemi.
Vale ressaltar que a receita de aluguel percentual (variável de acordo com o faturamento mensal de cada
um dos lojistas) representou no ano de 2020, menos de 5% da receita bruta total da Iguatemi, não sendo,
portanto, uma fonte de receita indispensável para suas operações.
Além disso, a maioria dos custos operacionais dos shopping centers não afetam o resultado da Iguatemi,
sendo de responsabilidade do condomínio, ou seja, custos como manutenção, limpeza, segurança, água,
eletricidade, etc., dos shopping centers representam custos para o lojista e não para a Iguatemi.
O risco de inadimplência é mitigado por meio do pagamento de luvas. A Luva garante ao lojista o direito
ao ponto, porém, se este ficar inadimplente, ele perde o direito à Luva e ao ponto dentro do shopping
center.
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5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos
Acreditamos que o foco da Iguatemi nas classes econômicas A e B também é um fato que mitiga o risco
de condições econômicas adversas, dado que acreditamos que este público seja menos suscetível a
oscilações econômicas.
A Iguatemi pode não conseguir executar integralmente sua estratégia de negócios.
A fim de atingir integralmente a sua estratégia de negócios, que passa por manter funcionários chave, é
realizado o monitoramento das metas e acompanhamento dos KPIs (Key Performance Indicators indicadores de performance) de todos os funcionários da Companhia. Os KPIs determinam a remuneração
variável dos funcionários. Na mesma linha, a Iguatemi dispõe de um Plano de Incentivo de Longo Prazo –
Ações Restritas. Este programa busca um alinhamento de objetivos dos controladores, funcionários e dos
acionistas minoritários, para alcance das estratégias de negócios da Iguatemi.
Adicionalmente, para a maioria dos greenfields, é realizado permuta de terreno. Nesta transação, a
Iguatemi não tem desembolso inicial do capex referente à compra do terreno. Desta forma, não é
necessário construir o shopping center imediatamente, podendo o terreno ser estrategicamente guardada
para futuros empreendimentos.
Os resultados operacionais dos shopping centers nos quais a Iguatemi detém participação e/ou
depende das vendas geradas pelas lojas neles instaladas.
Para mitigar esse risco, a Iguatemi possui uma área de mix que busca escolher os lojistas adequados para
cada um dos seus empreendimentos. Além disso, monitora semanalmente as vendas dos lojistas para
evitar resultados inesperados. Também estabelece aluguéis mínimos altos, assim o aluguel percentual, que
é dependente das vendas dos lojistas tem um impacto pequeno nos resultados da Iguatemi.
O fato dos shopping centers da Iguatemi serem espaços públicos pode gerar consequências que
fogem do controle de suas respectivas administrações, o que pode acarretar danos materiais à
imagem dos seus shopping centers, além de poder nos gerar eventual responsabilidade civil.
Para mitigar esse risco, a Iguatemi possui seguros para cobrir os principais riscos nos seus
empreendimentos, Além disso, a Iguatemi investe constantemente em segurança e sistemas de segurança
para monitorar e diminuir a exposição a riscos externos.
Caso a Iguatemi venha a perder e /ou não seja capaz de atrair profissionais qualificados, sua
capacidade de crescimento e a execução de sua estratégia de negócios podem causar efeito adverso
para a Iguatemi.
A Iguatemi acredita que as remunerações que concede aos seus profissionais estão de acordo com as
práticas de mercado, facilitando a retenção dos mesmos. Adicionalmente, concede reajustes salariais por
mérito, promoção, enquadramento ou equiparação, sempre baseado no desempenho do colaborador, nível
e posição na faixa salarial.
Além disso, a Iguatemi acredita que o reconhecimento da sua marca ajuda na atração e retenção de
profissionais qualificados.
Para mitigar o risco de perda de funcionários, também possui normas publicadas internamente, que
escrevem todas as suas principais atividades, permitindo o registro e continuidade das operações.
A Iguatemi pode enfrentar dificuldades para adquirir terrenos, inclusive por meio de permuta, com
localização e preço considerados, por ela, adequados e a concorrência na compra desses terrenos
poderá levar a um aumento no custo de aquisição reduzindo os resultados da Iguatemi.
Para mitigar esse risco, a Iguatemi possui dentro da sua estrutura organizacional, uma área específica de
Novos Negócios, que busca mapear as melhores oportunidades de terrenos. Além disso, acredita que a
implantação de um shopping center com a marca Iguatemi valorize os terrenos no entorno, facilitando
assim, a permuta com terrenistas que possuem grandes lotes de terra.
A Iguatemi pode não ser bem-sucedida na integração de suas aquisições com seu portfólio atual de
shopping centers, além do fato de que essas aquisições podem representar risco de exposição a
responsabilidades relativas às contingências envolvendo shopping center ou sociedade adquirida.
Para mitigar esse risco, a Iguatemi busca ser diligentes nas suas aquisições. Para tanto, contrata estudos de
mercado para identificar o potencial de consumo e mapear a população nas áreas de abrangência, além de
proceder a estudos de análises de viabilidade da aquisição. Para integração dos novos shopping centers
busca sempre alocar funcionários com experiência em outros shopping centers do grupo para
transferência de conhecimento. Ainda, todas as principais operações da Iguatemi são descritas em normas
e publicadas internamente.
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5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos
Perdas não cobertas pelos seguros contratados pela Iguatemi podem resultar em prejuízos, o que
pode causar efeitos adversos para a Iguatemi.
Para mitigar esse risco, a Iguatemi contrata os seguros que julga estar adequados para o desenvolvimento
das suas atividades e que abranjam os principais riscos identificados pela Iguatemi.
A política de remuneração dos seus executivos está parcialmente ligada à performance e à geração
de resultados da Iguatemi, o que pode levar a sua administração a dirigir os seus negócios e
atividades com maior foco na geração de resultados no curto prazo.
Com o intuito de mitigar este risco, buscamos estabelecer, na remuneração variável, vinculação a metas
de médio e longo prazo, e não exclusivamente nas de curto prazo, vinculando assim os nossos executivos
aos benefícios futuros. Além disso, a Iguatemi possui um Programa de Opção de Ações, que possibilita
um maior alinhamento dos interesses dos executivos com os demais acionistas.
Decisões desfavoráveis em processos judiciais ou administrativos podem causar efeitos adversos
para a Iguatemi.
Com o intuito de mitigar este risco, a Iguatemi constitui provisões para os processos nos quais haja
probabilidade de perda, de forma que não ocasionem impactos nos resultados no caso da previsão se
concretizar. Além disso, é realizado o acompanhamento constante dos processos e contratação de
advogados adequados para defesa de cada processo.
O crescimento futuro da Iguatemi poderá exigir capital adicional, que poderá não estar disponível
ou, caso disponível, poderá não ser obtido em condições satisfatórias.
A Iguatemi mantém uma política de caixa mínimo condizente com a sua expectativa de investimento a
médio prazo, capaz de suprir eventual escassez de capital. Adicionalmente, a Iguatemi tem como política
contratar os financiamentos antes do início das obras o que garante os recursos previstos a serem
desembolsados em seus projetos.
Os contratos financeiros e outros instrumentos representativos de suas dívidas estabelecem
obrigações específicas, sendo que eventual inadimplemento em decorrência da inobservância dessas
obrigações pode acarretar o vencimento antecipado dessas obrigações e ter um efeito adverso para
a Iguatemi.
Com o intuito de mitigar este risco, a Iguatemi adota política de foco contínuo na disciplina financeira e
na gestão conservadora de caixa.
Na qualidade de proprietário dos imóveis onde se encontram os shopping centers nos quais a
Iguatemi detém participação, a Iguatemi estará eventualmente sujeita ao pagamento de despesas
extraordinárias que poderão representar um efeito adverso para ela.
As despesas extraordinárias, na maioria das vezes, são decorrentes da falta de manutenção e conservação
do imóvel. A Iguatemi utiliza como política um controle rígido de programas de manutenção preventiva
cuja despesa é atribuída aos locatários dos imóveis onde se encontram os shopping centers.
A Companhia, acionista controlador da Iguatemi, poderá tomar determinadas decisões em relação
aos negócios da Iguatemi que podem conflitar com os interesses dos seus demais acionistas.
Para a Iguatemi não há medidas a serem tomadas para mitigar tal risco, motivo pelo qual a Iguatemi não
adota mitigantes.
A Iguatemi compartilha o controle de alguns de seus shopping centers com outros investidores que
podem ter interesses divergentes aos seus.
Para minimizar esse risco, a Iguatemi adota as melhores práticas de governança corporativa. Além disso,
busca: (i) ter participação majoritária nos empreendimentos; (ii) manter boas relações com seus parceiros;
(iii) fundamentar seus interesses com o intuito de facilitar a aprovação das suas propostas pelos outros
investidores.
Um mercado de negociação ativo e líquido para as ações da Iguatemi poderá não se desenvolver,
limitando a capacidade dos investidores de venderem as ações pelo preço e no momento desejado.
Para mitigar esse risco, a Iguatemi contrata formador de mercado. Além disso, busca participar das
principais conferências dos bancos, realiza roadshows e diversas reuniões com investidores de forma a
dar uma maior visibilidade para a companhia, gerando assim uma maior negociação das suas ações.
Porém, a Iguatemi não tem gerência sobre condições adversas no mercado em geral.
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A Iguatemi pode não pagar dividendos ou juros sobre o capital próprio aos acionistas titulares de
suas ações.
Para mitigar esse risco, a Iguatemi monitora mensalmente os seus resultados financeiros para correção e
elaboração de planos de ação em caso de resultados desfavoráveis que possam prejudicar a sua situação
financeira e impedir a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio.
A operação regular dos seus shopping centers depende fundamentalmente de serviços públicos, em
especial os de água e energia elétrica. Qualquer diminuição ou interrupção desses serviços pode
causar dificuldades na operação dos shopping centers e, consequentemente, nos resultados dos seus
negócios.
Para mitigar este risco, a Iguatemi monitora seus fornecedores e, sempre que possível, busca alternativas
de fornecimento. No caso da água, a Iguatemi reaproveita água da chuva para banheiros e jardinagem e
para energia elétrica, e busca sempre a redução do consumo, com instalação de lâmpadas e escadas
rolantes inteligentes.
A Iguatemi pode ser adversamente afetada em decorrência do não pagamento de aluguéis por seus
inquilinos, da revisão dos valores dos aluguéis pagos por seus inquilinos ou do aumento de vacância
nas lojas dos seus shopping centers.
A Iguatemi busca estabelecer aluguéis mínimos altos, garantindo assim uma receita fixa estabelecida em
contrato. Vale ressaltar que a receita de aluguel percentual (variável de acordo com o faturamento mensal
de cada um dos lojistas) representou em 2020, menos de 5% da receita bruta total da Iguatemi, não sendo,
portanto, uma fonte de receita indispensável para suas operações.
A Iguatemi conta com mix pulverizado de lojistas e não possui hoje nenhum lojista que represente mais
do que 5% da sua receita bruta.
O setor de shopping centers no Brasil é altamente competitivo, o que pode ocasionar uma redução
do volume de suas operações e afetar a Iguatemi adversamente.
Como mitigante a este risco, a Iguatemi busca sempre oferecer o melhor mix de lojistas considerando seu
público alvo. Procura selecionar os lojistas para os seus empreendimentos de forma que haja um maior
poder de atração de público e, consequentemente, uma maior capacidade de vendas. No mesmo sentido,
busca substitutos para aqueles lojistas que entram em fase de declínio de vendas. A Iguatemi está sempre
monitorando as tendências do mercado consumidor varejista, para que possa sempre apresentar novidades
em seus shopping centers, garantindo assim o fluxo de consumidores e de vendas.
Além disso, busca oferecer serviços nos seus shopping centers para se diferenciar dos concorrentes, como
vallet parking, personal shopper, fraldário com salas exclusivas, etc. Ademais, a Iguatemi acredita que o
reconhecimento da marca ajuda na atração dos clientes e consumidores.
A construção de novos shopping centers próximos aos seus poderá requerer investimentos não
programados e/ou dificultar a sua capacidade em renovar locações ou locar espaços para novos
lojistas, causando um efeito adverso para a Iguatemi.
Com o intuito de mitigar este risco, a Iguatemi busca sempre oferecer o melhor mix de lojistas. Procura
selecionar os lojistas para os seus empreendimentos de forma que haja um maior poder de atração de
público e, consequentemente, uma maior capacidade de vendas, gerando uma atração e retenção dos
lojistas que locam os espaços dos seus empreendimentos. Em complemento, acompanha as tendências do
mercado consumidor varejista, para que possa sempre apresentar novidades em seus shopping centers,
mantendo os seus empreendimentos atrativos e garantindo assim o fluxo de consumidores e de vendas,
facilitando as renovações de locações e locações de novos espaços.
A lei 8.245, de 18 de outubro de 1991, complementada pela Lei 12.112 de 9 de dezembro de 2009
("Lei de Locação") possui características peculiares e pode gerar riscos à condução dos seus
negócios e causar efeito adverso para a Iguatemi.
Com o intuito de mitigar esse risco, a Iguatemi contrata advogados especializados em direito imobiliário
que auxiliam na elaboração e avaliação dos contratos de locação dos quais a Iguatemi é parte, bem como
a lidar com os eventuais riscos deles decorrentes em virtude das peculiaridades da Lei de Locação. Além
disso, os advogados internos e externos da Iguatemi realizam o acompanhamento constante do
posicionamento do Poder Judiciário com relação às disputas relacionadas à Lei de Locação, com o
objetivo de antecipar a eventuais mudanças na interpretação dos tribunais com relação à Lei em questão.
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O setor de shopping centers está sujeito a regulamentação, o que poderá implicar maiores despesas
ou obstrução do desenvolvimento de determinados empreendimentos, causando um efeito adverso
para a Iguatemi.
Com o intuito de mitigar este risco, a Iguatemi mantém um controle de vencimento de todas as licenças e
autorizações necessárias ao regular o funcionamento dos seus empreendimentos, de forma a evitar atrasos
ou perda na renovação das mesmas, acarretando, assim, um efeito adverso para a Iguatemi.

c) a adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da
política adotada
Não possuímos uma política formalizada para gerenciamento dos riscos mencionado no item 4.1.
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5.2 - Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado

a. se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando,
em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões
pelas quais o emissor não adotou uma política.
A Companhia não faz uso regular de transações envolvendo instrumentos financeiros de proteção
patrimonial uma vez que os riscos aos quais está exposta estão relacionados ao curso normal dos negócios
de suas controladas. Em 2020 aproximadamente 77,8% da receita consolidada da Companhia é
proveniente de aluguéis, dos quais aproximadamente 89,8% é fixo e ajustado anualmente por inflação
(3% reajustados pelo IPC e 97% pelo IGP).
b. os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando houver,
incluindo:
i. os riscos de mercado para os quais se busca proteção
Os principais riscos decorrentes dos negócios de nossas controladas são os riscos de crédito, de taxa de
juros, de liquidez e de preço.
ii. a estratégia de proteção patrimonial (hedge)
Atualmente, a Companhia não possui qualquer instrumento contratado objetivando a proteção
patrimonial.
Já a sua controlada Iguatemi, no que diz respeito ao risco de taxa de juros, este decorre substancialmente
de debêntures e empréstimos e financiamentos de curto e longo prazos. Tais instrumentos financeiros são
subordinados principalmente a taxas de juros vinculadas ao indexador do CDI. Em relação à exposição
aos riscos da inflação, a Iguatemi celebrou contrato de “swap” para fazer cobertura a eventual variação
relevante que possa ocorrer no futuro. No entanto, a administração da Iguatemi entende não ser necessária
a celebração de outros contratos de derivativos para mitigação deste risco, tendo em vista que o mesmo é
mitigado pela existência de ativos indexados em CDI.
Adicionalmente, os seus contratos de aluguel, em geral, são atualizados pela variação anual do Índice
Geral de Preços de Mercado - IGP-M ou pelo IPCA, conforme estabelecido nos contratos de aluguel. Os
níveis de locação podem variar em virtude de condições econômicas adversas. A Iguatemi monitora esses
riscos como forma de minimizar os impactos em seus negócios.
iii. os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)
Não aplicável à Companhia, devido a mesma não possuir qualquer instrumento contratado objetivando a
proteção patrimonial.
Com relação a Iguatemi, a mesma possui um instrumento derivativo contratado com instituição financeira
no Brasil (“swap” de taxa de juros) possui valor nocional de R$226 mil com saldo credor em 31 de
dezembro de 2020 no montante de R$74,8 mil e vencimento em 19 de julho de 2021, que teve como
objetivo alterar o IPCA para o CDI o indexador do financiamento obtido através do CRI para construção
do empreendimento denominado SCIRIOP.
iv. os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos
A Companhia e sua controlada Iguatemi, busca gerir seu fluxo de caixa estabelecendo critérios de
posições de caixa mínimo e buscam mitigar a sua exposição através de negociações de linhas de
financiamentos com custos mais baixos. Para os riscos descritos no item a) os parâmetros utilizados para
gerenciamento estão descritos abaixo:
•

Risco de crédito: A Iguatemi atenua os riscos de crédito referentes a bancos e fundos de
investimentos financeiros, cujas carteiras são compostas principalmente por Certificados de
Depósito Bancário - CDB com diversas instituições financeiras. A base de clientes da Iguatemi é
bastante pulverizada. Por meio de controles internos, a Iguatemi e suas controladas monitoram
permanentemente o nível de suas contas a receber, o que limita o risco de contas inadimplentes. A
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Iguatemi considera para avaliar a qualidade de créditos de potenciais clientes as seguintes premissas:
o valor da garantia oferecida deve cobrir no mínimo 12 meses de custo de ocupação (aluguel,
somando encargos comuns e fundos de promoção multiplicados por 12), as garantias aceitas
(imóvel, carta fiança, seguro, etc.), a idoneidade de pessoas físicas e jurídicas envolvidas na locação
(sócios; fiadores; caucionantes) a utilização da empresa SERASA como referência para consultas.
•

Risco de preço: As receitas consolidadas da Companhia dependem diretamente da capacidade da
Iguatemi locar espaços disponíveis nos empreendimentos em que detém participação. Condições
adversas podem reduzir os níveis de locação, bem como restringir a possibilidade de aumento do
preço das locações. Os fatores a seguir, entre outros, podem afetar a geração de receitas:
✓ Períodos de recessão e aumento dos níveis de vacância nos empreendimentos.
✓ Percepção negativa dos locatários acerca da segurança, conveniência e atratividade das áreas
onde os empreendimentos estão instalados.
✓ Aumento da carga tributária sobre as atividades da Iguatemi.

A Administração da Iguatemi monitora periodicamente esses riscos para minimizar os impactos em seus
negócios.
•

Risco de liquidez: Considerando as atividades da Companhia, a gestão do risco de liquidez implica
em monitorar os prazos de liquidação dos direitos e obrigações com o objetivo de manter uma
posição de caixa com liquidez imediata para honrar compromissos assumidos. A Companhia e as
controladas elaboram análises de fluxo de caixa projetado e revisam, periodicamente, as obrigações
assumidas e os instrumentos financeiros utilizados.

•

Risco com taxa de juros: O risco associado a taxa de juros é oriundo da possibilidade de a
Companhia e suas controladas incorrerem em perdas por causa de flutuações nas taxas de juros que
aumentem as despesas financeiras ou reduzam as receitas financeiras relativas, respectivamente, a
financiamentos captados no mercado e a aplicações financeiras com juros pós-fixados. A
Companhia e suas controladas monitoram continuamente as taxas de juros de mercado com o
objetivo de avaliar a eventual necessidade de contratação de operações para proteger-se contra o
risco de volatilidade dessas taxas.

A Companhia apresenta abaixo a posição dos seus ativos e passivos financeiros e a seguir o quadro de
análise de sensibilidade às variações das taxas de juros, conforme determinado pela Instrução CVM nº
475/08, que requer que sejam apresentados mais dois cenários com deterioração de 25% e 50% da
variável de risco considerado. Esses cenários poderão gerar impactos nos resultados e nos fluxos de caixa
nos próximos 12 meses da Companhia. As premissas utilizadas para o cálculo desta análise, foram as
curvas das taxas de juros DI x PRE e DI x IPCA, divulgadas pela B3 na data de 30 de dezembro de 2020,
conforme descrito a seguir.
Os equivalentes de caixa e as aplicações financeiras em moeda local são mantidos, substancialmente, em
fundos de investimento, geridos para Companhia e suas controladas consolidadas, e aplicações em títulos
privados, emitidos por instituições financeiras de primeira linha.
O risco de taxa de juros vinculados aos ativos decorre da possibilidade de ocorrerem queda nessas taxas e,
consequentemente, na remuneração desses ativos.
Esses ativos financeiros estão assim representados no balanço:

Ativo
Aplicações financeiras (i)

(i)

2020

Controladora
2019

2020

Consolidado
2019

Valor
Contábil

Valor
Contábil

Valor
Contábil

Valor
Contábil

131.462
131.462

58.303
58.303

1.781.133
1.781.133

1.036.724
1.036.724

Os saldos não apresentam diferença entre o valor contábil e valor justo. Os saldos não consideram análise de nível de stress.
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Passivos financeiros
A Companhia e suas controladas diretas e indiretas consolidadas nas Demonstrações Financeiras da
Companhia possuem empréstimos e financiamentos sujeitos a taxa de juros flutuantes com base na TJLP,
IPCA e no CDI, no caso das dívidas expressas em Reais.

Análise de sensibilidade de risco de taxa de juros
A Companhia e suas controladas consolidadas em suas Demonstrações Financeiras consideram que o risco
de variações nas taxas de juros advém do seu passivo vinculado ao IPCA, à TJLP e principalmente ao
CDI. Sendo assim, o risco está associado à elevação dessas taxas.
Na data de encerramento do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Administração estimou
cenários de variação nas taxas IPCA, TJLP e CDI. Para o cenário provável, foram utilizadas as taxas na
data de encerramento do período. Tais taxas foram estressadas em 25% e 50%, servindo de parâmetro
para os cenários possível e remoto, respectivamente.

2020
Cenários de taxas de juros
Aumento da taxa
Cenário provável
CDI
IPCA*
1,90%
0,37%
Cenário provável
CDI
1,90%
(*)

IPCA*
0,37%

Cenário possível
CDI
IPCA
2,38%
0,46%
Redução da taxa
Cenário possível

Cenário remoto
CDI
IPCA
2,85%
0,56%

CDI
1,43%

CDI
0,95%

IPCA
0,28%

Cenário remoto
IPCA
0,19%

taxa acumulada dos últimos 12 meses

Em 31 de dezembro de 2020, a Administração estimou o fluxo futuro de pagamentos de juros de suas
dívidas vinculadas ao IPCA e ao CDI, com base nas taxas de juros apresentadas acima, assumindo ainda,
que todos os pagamentos de juros seriam realizados nas datas de liquidação previstas contratualmente.
Não foram considerados fluxos de dívidas contratadas entre controladas da Companhia. O impacto das
elevações hipotéticas nas taxas de juros pode ser mensurado pela diferença dos fluxos futuros dos
cenários possível e remoto em relação ao cenário provável, onde não há estimativa de elevação. Cabe
ressaltar que tal análise de sensibilidade considera fluxos de pagamentos em datas futuras. Assim, o
somatório global dos valores em cada cenário não equivale ao valor justo, ou ainda, ao valor presente
desses passivos. O valor justo desses passivos, mantendo-se o risco de crédito do Grupo inalterado, não
seria impactado em caso de variações nas taxas de juros, tendo em vista que as taxas utilizadas para levar
os fluxos a valor futuro seriam as mesmas que trariam os fluxos a valor presente.

Adicionalmente, são mantidos equivalentes de caixa e aplicações financeiras em títulos pós-fixados que
teriam um aumento de remuneração nos cenários possível e remoto, neutralizando parte do impacto das
elevações das taxas de juros no fluxo de pagamentos das dívidas. Entretanto, por não ter uma
previsibilidade de vencimentos equivalente a dos passivos financeiros, o impacto dos cenários sobre tais
ativos não foi considerado.

Os efeitos de exposição à taxa de juros, nos cenários de sensibilidade estimados pela Companhia, estão
demonstrados nas tabelas a seguir:
Consolidado
2020
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Operação
Risco individual
Até 1 ano
Cenário Provável
Dívidas em CDI
Manutenção do CDI
94.089
Dívidas em IPCA Manutenção do IPCA
79.977
Total vinculado a taxas de juros
174.066
Cenário Possível
Dívidas em CDI
Alta do CDI
99.195
Dívidas em IPCA Alta do IPCA
79.977
Total vinculado a taxas de juros
179.172
Cenário Remoto
Dívidas em CDI
Alta do CDI
104.284
Dívidas em IPCA Alta do IPCA
79.977
Total vinculado a taxas de juros
184.261
Cenário Possível
Dívidas em CDI
Redução do CDI
88.969
Dívidas em IPCA Redução do IPCA
79.977
Total vinculado a taxas de juros
168.946
Cenário Remoto
Dívidas em CDI
Redução do CDI
83.832
Dívidas em IPCA Redução do IPCA
79.977
Total vinculado a taxas de juros
163.809

2 a 3 anos

4 a 5 anos

Maiores que 5 anos

176.151
176.151

97.430
97.430

58.075
58.075

425.745
79.977
505.722

184.171
184.171

100.112
100.112

61.573
61.573

445.051
79.977
525.028

192.165
192.165

102.784
102.784

65.055
65.055

464.288
79.977
544.265

168.110
168.110

94.738
94.738

54.564
54.564

406.381
79.977
486.358

160.045
160.045

92.035
92.035

51.037
51.037

386.949
79.977
466.926

3.498
3.498
6.980
6.980

19.306
19.306
38.543
38.543

(3.511)
(3.511)
(7.038)
(7.038)

(19.364)
(19.364)
(38.796)
(38.796)

Impactos estimados no valor justo dos instrumentos financeiros
Cenário Possível – Cenário Provável
5.106
8.020
2.682
CDI
Alta do CDI
5.106
8.020
2.682
Cenário Remoto - Cenário Provável
10.195
16.014
5.354
CDI
Alta do CDI
10.195
16.014
5.354
Cenário Possível – Cenário Provável
CDI
Redução do CDI
Cenário Remoto - Cenário Provável
CDI
Redução do CDI

(5.120)
(5.120)
(10.257)
(10.257)

Total

(8.041)
(8.041)
(16.106)
(16.106)

(2.692)
(2.692)
(5.395)
(5.395)

CRI - Swap ativo

Fator de
risco

Itáu

Instrumento
financeiro
Risco
“Swap” de
taxa
de Aumento da taxa do
juros
CDI

Provável

Possível
>25%

Cenários
Remoto
>50%

Possível
<25%

Remoto
<50%

70.082

71.013

71.950

69.158

68.241

v. se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge) e
quais são esses objetivos

Não aplicável. A Companhia e suas controladas não operam regularmente com instrumentos financeiros
com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge), razão pela qual nós, ou nossos acionistas, não
estamos expostos aos riscos associados aos referidos instrumentos. Em 31 de dezembro de 2020, a
Companhia e suas controladas não possuíam nenhum instrumento derivativo com a finalidade de
alavancar a operação ou com fins especulativos.
vi. a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado
A Companhia e suas controladas monitoram os seus riscos através de uma estrutura organizacional
multidisciplinar, na qual a diretoria avalia se as ações praticadas estão sendo feitas de maneira a seguir as
políticas acordadas. Na Iguatemi, a sua área de Planejamento Integrado faz o acompanhamento mensal
dos seus principais números para acompanhar e corrigir possíveis desvios, adicionalmente a empresa
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implementou o SAP em 2009 (Sistema Integrado de Gestão Empresarial SAP-ERP), o que contribui para
o gerenciamento, padronização e acurácia das informações.
c. a adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da
política adotada
A Companhia e suas controladas monitoram seus riscos de forma contínua por meio de uma estrutura
organizacional multidisciplinar. Ajustes de eventuais adaptações aos procedimentos de controles internos
são realizados à medida que se julguem necessários. A Iguatemi possui uma extensa lista de normas e
procedimentos operacionais e financeiros, derivados das melhores práticas de cada processo em cada área
de atuação, aplicável a todas as empresas do grupo, que são utilizadas nas atividades diárias dos
colaboradores da Companhia e da Iguatemi. Essas normas e procedimentos são revisados periodicamente
e servem como base de parte do trabalho da auditoria interna. Em face da adoção dos procedimentos ora
descritos, entendemos que nossa estrutura operacional de controles internos é adequada para verificação
da efetividade de nossa política de gerenciamento de riscos.
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a. Principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando
eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las;
A Administração é responsável pela manutenção e estabelecimento dos controles internos adequados
relativos aos relatórios financeiros da Companhia.
O sistema de controle interno da Companhia foi elaborado para garantir de forma razoável e em todos os
aspectos relevantes a confiabilidade dos relatórios financeiros e a preparação das demonstrações
financeiras para divulgação externa, conforme princípios contábeis geralmente aceitos.
Devido às limitações inerentes, os controles internos sobre os relatórios financeiros podem não prevenir
ou não detectar alguns erros. Além disso, as projeções sobre qualquer avaliação de efetividade para
períodos futuros estão sujeitas ao risco de que os controles internos possam se tornar inadequados devido
a mudanças nas condições existentes.
Com base na sua avaliação, a Administração concluiu que no exercício findo em 31 de dezembro de
2020, a Companhia mantinha controles internos adequados sobre os relatórios financeiros.

b.

Estruturas organizacionais envolvidas.

A Diretoria Financeira, principal área responsável pelas demonstrações financeiras, conta com o suporte
da Área de Contabilidade e Diretoria Financeira para elaboração, garantindo a adoção das boas práticas
de controles internos e observação das normas contábeis aplicáveis.
A área de Auditoria Interna é responsável pelo estabelecimento, revisão e manutenção das normas,
políticas e controles internos da Companhia.

c. Se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor,
indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento.
O resultado de todos os trabalhos dos controles internos no exercício é reportado para a Diretoria
Financeira e Gerentes envolvidos, emitida por nossos auditores externos.
Todas as deficiências possuem plano de ação, responsável e data de implantação. Adicionalmente,
qualquer exceção observada nas atividades que possam impactar nas demonstrações financeiras é
reportada tempestivamente para adoção das ações corretivas.

d. Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório
circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da
regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria
independente.
Os auditores externos conduziram um estudo e avaliação do sistema contábil e dos controles internos da
Companhia em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de
dezembro de 2020 com o objetivo de determinar a natureza, oportunidade e extensão da aplicação dos
procedimentos de auditoria, mas não para fins de expressar uma opinião específica sobre esses controles
internos.
Como resultado desse estudo e avaliação auditados pela Ernst Young Auditores Independentes, foram
comunicadas à Companhia sugestões de aprimoramento dos controles internos que, na avaliação da
administração da Companhia e dos auditores, não se configuram como deficiências significativas ou
materiais.
e. Comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado
preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas.
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A Administração concorda com o relatório do auditor independente sobre os controles internos da
Companhia, relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, não tendo sido identificadas
deficiências ou recomendações significativas sobre os controles internos.
De acordo com a avaliação da Administração, as demais deficiências reportadas pelos auditores não
apresentam probabilidade ou magnitude com relação a distorções que possam surgir nas demonstrações
financeiras.
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a.

Se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção
detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública,
identificando, em caso positivo:

O Grupo possui um Código de Conduta Ética, cuja última atualização foi realizada em outubro de 2018 e
uma Política Anticorrupção, que foi publicada em agosto de 2015. Estes documentos estão disponíveis na
página: https://www.jereissati.com.br/show.aspx?idCanal=LhXyy1HsSgF72panGbqQIw==
Estas regras se aplicam a todos os stakeholders dos negócios do Grupo, ou seja: diretores, conselheiros,
colaboradores, lojistas, clientes, parceiros, fornecedores e prestadores de serviços e consumidores. Ambas
as políticas se aplicam à prevenção de fraudes nos âmbitos público e privado. Não possuímos um
processo de avaliação de riscos formal relativo à conformidade. Entretanto, o Código de Conduta e as
políticas são reavaliadas periodicamente (em média a cada 2 anos), para adaptação às situações e às
mudanças identificadas em nosso negócio. Possuímos um canal de denúncias, conforme mencionado
abaixo na seção 5.4, item b.
O Grupo possui um Comitê de Ética que é responsável por monitorar o funcionamento e a eficiência dos
mecanismos de integridade. As atribuições do Comitê são: zelar e definir os princípios éticos, avaliar as
denúncias de casos de violação do Código de Conduta Ética, políticas e normas do Grupo e legislação
vigente e recomendar as ações a serem tomadas, deliberar e esclarecer dúvidas, verificar como serão
tratadas situações não previstas no Código de Conduta Ética, garantir o sigilo do denunciante, quando
solicitado por este, recomendar as providências em casos de caracterização de conflitos de interesses e
tratar os assuntos levados ao seu conhecimento dentro do mais absoluto sigilo.
O Grupo realiza treinamento anual dos colaboradores em relação aos temas do Código de Conduta Ética e
das políticas relacionadas através de workshops, palestras, treinamentos presenciais e on-line e games.
Realiza campanhas de divulgação anuais sobre o tema ética e sobre o canal de denúncias para o público
interno do Grupo e para o público externo (lojistas/clientes, fornecedores e prestadores de serviços).
As sanções aplicáveis na hipótese de violação ao Código de Conduta e políticas relacionadas estão
previstas no próprio Código de Conduta Ética e em norma do Grupo (Aplicação de Medidas
Disciplinares).

b. Se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:
O Grupo um canal de denúncias operado por empresa independente e especializada, garantindo o
anonimato do relatante, caso ele assim o deseje, e a confidencialidade das informações. O canal de
denúncias está aberto para recebimento de denúncias de colaboradores e de terceiros.
Todas as denúncias são apuradas de acordo com processo formalmente estabelecido nas “Diretrizes de
Apuração de Denúncias” do Grupo, aprovadas pelo Comitê de Ética, que é responsável pelo
monitoramento do processo e garante a não-retaliação a denúncias feitas de boa-fé.
O canal de denúncias encontra-se disponível no site www.canaldeeticajereissati.com.br, telefone 0800208 0049, e-mail: jereissati@linhaetica.com.br ou, ainda, caixa postal 79518 - CEP 04711-904, São Paulo
– SP. O Departamento de Auditoria Interna do Grupo é o responsável pela apuração das denúncias.

c.

Se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações
societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas
pessoas jurídicas envolvidas.

Sim, realizamos auditoria legal, geralmente realizada por escritório externo.

d. Caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a
prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração
pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido” (NR)

Todos os controles que possuímos foram explicitados na seção 5.4, item a.
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No último exercício social, observamos alterações significativas nos principais fatores de risco de
mercado e aumento, relevante, da volatilidade na marcação dos ativos financeiros. Além disso, no
mercado de capitais, notamos aumento do spread over tanto nas emissões do mercado primário quanto do
secundário, movimento também verificado no mercado de dívidas bancárias. Consequências estas, do
severo impacto da pandemia de Covid-19 no mercado financeiro ao redor do mundo. Sendo assim, além
de acompanhar os desdobramentos da pandemia, chamado popularmente de “novo normal”, a companhia
reitera que faz o monitoramento dos riscos de mercado que lhes cercam.
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Todas as informações relevantes pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do Emissor, Prazo de Duração E Data de Registro na Cvm

Data de Constituição do Emissor

12/03/1946

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade Anônima

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

12/03/1946

PÁGINA: 61 de 281

Formulário de Referência - 2021 - JEREISSATI PARTICIPACOES S.A.

Versão : 1

6.3 - Breve Histórico

A Jereissati Participações S.A. (“Companhia” ou “Grupo Jereissati”), é uma companhia aberta, registrada
na CVM sob o n.º 00867-2 e com ações negociadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, 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.
O Grupo Jereissati, cujas origens remontam ao início do século no Estado do Ceará com atividades no
comércio têxtil, diversificou seus interesses através da criação da Companhia Imobiliária Jereissati em 12
de março de 1946 e da compra da Metalúrgica La Fonte, em 19 de setembro de 1960. A partir de então, o
Grupo Jereissati expandiu sua participação em outros setores da economia, sendo hoje um dos maiores
grupos privados do país, com expressiva participação no setor de shopping centers.
Atualmente, a Jereissati Participações S.A.encontra-se localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Angelina Maffei Vita, 200 - 9° andar. O prazo de duração da Jereissati Participações S.A.
é indeterminado.
Eventos relevantes no desenvolvimento das atividades do Grupo Jereissati
Em 1960, as empresas do Grupo Jereissati adquiriram o controle acionário da Metalúrgica La Fonte S.A.,
tradicional fabricante de fechaduras e líder no setor de ferragens de alta qualidade, cujo negócio de
fechaduras e ferragens foi vendido posteriormente no ano de 1995.
Em 1984, com a reestruturação societária da Metalúrgica La Fonte S.A foi constituída a La Fonte
Fechaduras S.A., sob a forma de subsidiária integral, que iniciou suas atividades operacionais em
novembro do mesmo ano ao assumir o acervo industrial e comercial da própria Metalúrgica La Fonte
S.A.
Neste mesmo ano, a Metalúrgica La Fonte S.A. teve sua razão social alterada para La Fonte Indústria e
Comércio S.A., transformando-se em empresa holding, transferindo suas atividades industriais e
comerciais para sua controlada La Fonte Fechaduras S.A. Em assembleia realizada em 11 de dezembro de
1984, os acionistas de La Fonte Fechaduras S.A. autorizaram a abertura do capital social da Companhia,
passando suas ações a serem negociadas nas bolsas de valores em 30 de abril de 1985, após processo de
abertura de capital. Em 2 de abril de 1987, a La Fonte Fechaduras S.A. passou a denominar-se Jereissati
Participações S.A.
Em 1996, a Jereissati Participações S.A. tomou a decisão de acrescer ao seu objeto social as atividades de
exploração comercial e planejamento de shopping centers e empreendimentos de uso misto e a compra e
venda de imóveis. O início desta atividade remonta aos fins de 1979, através de sua controlada Iguatemi
Empresa de Shopping Centers S.A. (“Iguatemi”), anteriormente denominada La Fonte Empresa de
Shopping Centers S.A., a qual adquiriu os ativos da Construtora Alfredo Mathias, que incluíam uma
participação no Iguatemi São Paulo. O Iguatemi São Paulo foi o primeiro empreendimento desse tipo
construído no Brasil, no ano de 1966, conforme citado no site da Associação Brasileira de Shopping
Centers (“ABRASCE”) (http://www.portaldoshopping.com.br/sobreosetor.asp). A partir desta aquisição,
O Grupo Jereissati começou a diversificar suas atividades na área de shopping centers.
Em 1997, a Jereissati Participações S.A., por meio de sua controlada Operate Participações Ltda., deu
início aos investimentos no ramo de telefonia móvel celular Banda B na região Centro Oeste e no Estado
do Rio Grande do Sul, por intermédio de participação societária nas empresas Americel e Telet. Em
1998, o consórcio integrado pelo Grupo Jereissati adquiriu, em leilão de privatização, 14,58% das ações
da Tele Norte Participações S.A., controladora das operadoras de SRFC e hoje conhecida como Oi S.A.
A partir de 1º de setembro de 2015, a Companhia deixou de deter investimento no segmento de
Telecomunicações, anteriormente representado pela sua participação indireta na Oi S.A. e deixou de fazer
parte indiretamente do bloco de controle da Liq Participações S.A. (atual denominação de Contax
Participações S.A.) em 18 de julho de 2016.
Na data deste Formulário de Referência, o principal segmento de negócios da Companhia é o de
Shopping Centers, representado pelo seu investimento na Iguatemi.
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6.5 - Informações de Pedido de Falência Fundado em Valor Relevante ou de Recuperação
Judicial ou Extrajudicial
Não houve pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação judicial ou extrajudicial da
Companhia.
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6.6 - Outras Informações Relevantes

Não há outras informações relevantes para serem incluídas neste item.

PÁGINA: 64 de 281

Formulário de Referência - 2021 - JEREISSATI PARTICIPACOES S.A.

Versão : 1

7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas
Companhia
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.
Controlada direta
Iguatemi
A Iguatemi é uma das principais empresas full-service de shopping centers do país, em termos de Área
Bruta Locada (“ABL”), e os detentores da marca mais reconhecida do setor. A Iguatemi possui
participações em 14 shopping centers (todos sob sua administração), em 2 premium outlets e em 3 torres
comerciais, que totalizam aproximadamente 711 mil metros quadrados de ABL Total, com faturamento
de R$772.231 mil em 2020. Seus shoppings estão voltados para o público de classes “A” e “B” e estão
inseridos nos centros comerciais mais desenvolvidos do Brasil (regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste), em
localizações privilegiadas nas principais cidades do país. A Iguatemi atua também no desenvolvimento de
projetos multiuso, no entorno dos shopping centers, a fim de capturar as sinergias entre os shopping
centers e tais empreendimentos.
Os principais shopping centers da Iguatemi, Iguatemi São Paulo, JK Iguatemi, Shopping Pátio
Higienópolis e Iguatemi Porto Alegre, estão entre os dez maiores aluguéis por metro quadrado mais
elevados do Brasil, entre os concorrentes com capital aberto, sendo que o Iguatemi São Paulo possui o
aluguel por metro quadrado mais elevado da América Latina, segundo dados de companhias abertas do
setor. Sua carteira de shopping centers e a consistência dos serviços que a Iguatemi presta aos seus
lojistas e consumidores permitem criar a marca de shopping centers mais reconhecidas do Brasil e uma
das 60 marcas mais reconhecidas no mercado brasileiro segundo ranking InfoMoney de 2019,
considerando todos os setores da economia.
As vendas das lojas localizadas em seus ativos totalizaram R$8.697 mil em 2020, uma queda de 38,8%
em relação às vendas registradas no ano de 2019. Sua receita bruta no exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2010 foi de R$772,2 milhões, 10,4% abaixo da receita bruta no exercício encerrado em 31
de dezembro de 2019.
Desde sua oferta pública inicial em 2007, a Iguatemi demonstra capacidade de execução de sua estratégia
de crescimento, tendo mais que triplicado sua ABL Própria, de aproximadamente 121 mil metros
quadrados para aproximadamente 471 mil metros quadrados, por meio (i) da aquisição de três shoppings,
um premium outlet e duas torres comerciais, (ii) de 20 operações de aumento de participação em seu
portfólio de shoppings existentes (excluindo as operações de compra de quotas do Shopping Iguatemi São
Paulo), (iii) do desenvolvimento de seis projetos greenfield e de duas torres comerciais, e (iv) da
implantação e entrega de sete projetos de expansão. Todas estas ações fizeram com que seu EBITDA
passasse de R$73 milhões no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2006 para R$ 514,1 milhões no
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, e as vendas totais em seus empreendimentos passassem
de R$3.653 mil em 31 de dezembro de 2006 para R$8.697 mil em 31 de dezembro de 2020.
Em 2020, a Iguatemi gerou EBITDA de R$514,1 milhões, 19,1% abaixo do ano anterior e margem de
75,1%, 9,1 p.p. abaixo de 2019.
Visando continuar sua trajetória de crescimento, a Iguatemi lançou em outubro de 2019 o Iguatemi 365,
sua plataforma de e-commerce no formato de marketplace, que na data do lançamento reuniu mais de 80
marcas em um só lugar. Trata-se de um e-commerce premium, com a curadoria da marca Iguatemi, que
hoje é sinônimo de moda e estilo de vida, oferecendo para o cliente de todo o Brasil a experiência
Iguatemi 24 horas por dia, 365 dias por ano. Este meio digital fortalecerá o físico (off-line), aproveitando
a estrutura da loja, integrando estoque e respeitando a precificação. Com isso, estamos agora presentes a
todo momento na jornada do consumidor, além de aumentarmos o acesso a clientes atuais e a novos
clientes.
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7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista
Não aplicável.
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7.2 - Informações Sobre Segmentos Operacionais

a) produtos e serviços comercializados
Os produtos e serviços comercializados pelas principais controladas diretas e indiretas operacionais da
Companhia compreendem:
Iguatemi
A Iguatemi atua no segmento de shopping centers. Tem como objetivo a exploração comercial e o
planejamento de shopping centers, a prestação de serviços de administração de shopping centers e
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) receita proveniente de segmento e sua participação na receita líquida do emissor

Receitas consolidadas

Receitas provenientes da atividade de locação e
administração de shoppings centers
Receitas provenientes de outros serviços
Total receita líquida

2020

2019

2018

R$ Mil Percentual

R$ Mil Percentual

R$ Mil Percentual

675.576

99,84%

754.270

99,86%

721.526

99,85%

1.088

0,16%

1.083

0,14%

1.080

0,15%

676.664

100,00%

755.353

100,00%

722.606

100,00%

c) lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido do emissor

Lucro líquido (prejuízos) consolidados
2020
R$ Mil

2019
Percentual

R$ Mil

2018
Percentual

R$ Mil

Percentual

Lucro (prejuízo) provenientes da
atividade de operação e construção
de shopping centers

202.324

-114,9%

314.301

-110,1%

260.326

-108,6%

Itens não alocados aos segmentos

71.086

-40,4%

122.596

-42,9%

101.923

-42,5%

(97.330)

55,3%

(151.309)

53,0%

(122.585)

51,1%

176.080

-100,0%

285.588

-100,0%

239.664

-100,0%

Eliminações
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a) características do processo de produção
Não aplicável. A Companhia por ser uma empresa holding detentora de participação em outras
companhias não possui processos de produção.
Iguatemi
Exploração comercial e o planejamento de shopping centers
A Iguatemi busca um crescimento sólido, consistente com as oportunidades de mercado em cada região
em que atua ou pretende atuar, por meio do desenvolvimento de um planejamento detalhado e adequado
a cada novo empreendimento visando a exploração comercial de novos shopping centers e/ou a expansão
dos já existentes. Além disso, realiza as revitalizações nos shopping centers existentes para que estes
atraiam cada vez mais clientes e lojistas, aumentando a sua receita.
Para isso, realiza a contratação de profissionais especializados, como arquitetos, engenheiros, projetistas e
gerenciadores. Uma equipe própria responsável pela elaboração do plano de negócio e do orçamento do
projeto também é envolvida nessa fase dos trabalhos, o que inclui a determinação do tamanho, estilo e
faixa de preço do metro quadrado de cada empreendimento.
Todas as suas propriedades, incluindo máquinas, equipamentos e produtos, são asseguradas contra danos
materiais sejam por eventos realizados por terceiros, quanto em razão de causas naturais, bem como
lucros cessantes.
Administração de shopping centers
A atividade de administração de shopping centers compreende tanto a administração estratégica, quanto
as atividades de rotina dos shopping centers, que incluem a gestão financeira, jurídica, comercial e
operacional dos empreendimentos. Ademais, a atividade de administração de shopping centers também
envolve o estudo, planejamento e recomendação de expansões. As atividades de administração de
shopping centers da Iguatemi são realizadas por meio de suas prestadoras de serviços de administração,
que repassam a empresas especializadas uma parte substancial dos serviços, como limpeza, segurança,
entre outros.
No âmbito de suas atividades de administração de shopping centers, a Iguatemi realiza um planejamento
estratégico para cada empreendimento que administra, a fim de identificar o foco de atuação, por meio da
análise da concorrência, pontos fortes e fracos, diversos perfis, localização e estágios de maturação, entre
outros fatores internos e externos.
Compra e venda de imóveis
A Iguatemi busca oportunidades de venda de imóveis comerciais de sua propriedade que, com base na sua
experiência e conhecimento do mercado imobiliário comercial e gerenciamento de propriedades, possa
oferecer ganhos da valorização por meio de sua venda.
Adicionalmente, busca oportunidades no mercado imobiliário para aquisição e incorporação de novos
imóveis comerciais. A Iguatemi adquiri preferencialmente imóveis locados e que apresentem potencial de
valorização no médio e longo prazo.
Exploração de estacionamentos rotativos
A cobrança de estacionamento é uma importante ferramenta comercial, pois representa receitas adicionais
para a Iguatemi, contribuindo para o aumento do tráfego de clientes e de seus resultados comerciais. A
receita dos estacionamentos é proveniente do aluguel do espaço, quando este é operado por terceiros, ou
da própria receita da prestação de tal serviço, quando operado pela Iguatemi.
Atividades de merchandising e intermediação na locação de espaços promocionais
A Iguatemi é especializada na locação de espaços promocionais nas áreas comuns dos shopping centers
(corredores) destinando-as para stands, merchandising, quiosques e similares.
As atividades de merchandising e de comercialização dos espaços promocionais são realizadas por meio
de painéis publicitários internos e externos, quiosques e stands. Os espaços para merchandising, nos
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últimos anos, transformaram-se em uma poderosa ferramenta de comunicação, possibilitando várias e
diferentes opções de publicidade, indoor e outdoor.
A Iguatemi busca oferecer aos shopping centers produtos e serviços complementares ao mix de lojas. Os
clientes utilizam seus shopping centers para lançamento e teste de novos produtos e serviços além de
realizarem eventos nas áreas internas.
Nesse contexto, a Iguatemi busca também identificar as lojas âncoras que melhor se adequam ao projeto,
desde a fase de concepção do mesmo, a fim de atraí-las para o empreendimento.
Riscos de paralisação das atividades
Eventuais sinistros não cobertos em suas apólices podem gerar paralisação temporária de seus
empreendimentos sem que tenham cobertura. Para maiores informações, veja o fator de risco “Perdas não
cobertas pelos seguros contratados pela Iguatemi podem resultar em prejuízos, o que pode causar efeitos
adversos” no item 4.1 deste Formulário de Referência.
b) características do processo de distribuição
Não aplicável a Companhia devido as suas atividades não envolverem métodos e nem processos de
distribuição de serviços.
Iguatemi
Não se aplica. As atividades da Iguatemi não envolvem métodos e nem processos de distribuição de
serviços.

c) características dos mercados de atuação
A Companhia tem por objeto social a prestação de serviços de assessoria e consultoria econômica,
financeira e tributária e a participação societária no capital de empresas controladas, como segue:
Iguatemi
Visão Geral do Setor de Atuação
O Mercado de Shopping Centers no Brasil
Ao longo das últimas décadas, o mercado de shopping centers no Brasil passou por um crescimento
expressivo, sendo que ainda se encontra em estágio de forte expansão.
Os gráficos abaixo ilustram o crescimento do mercado de shopping centers no Brasil ao longo das últimas
décadas:

Fonte: Censo Brasileiro de Shopping Centers 2020/2021 - ABRASCE

Sua primeira fase de crescimento acentuado deu-se ao longo da década de 1980, com a inauguração de
importantes shopping centers regionais, dentre eles, o Shopping Eldorado em São Paulo (1981) e o
Shopping Center Iguatemi em Porto Alegre (1983).
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A estabilidade econômica e política ao longo da segunda metade da década de 1990 propiciou uma
segunda onda de crescimento acelerado no setor, que contou com 104 lançamentos e um aumento de
111,4% em ABL ao longo de dez anos, indo de 1,7 milhão de m² em 1990 para 3,6 milhões de m² em
1999, de acordo com a ABRASCE.
Ao longo dos últimos anos, o setor passou por um novo período de crescimento expressivo, sustentado
por um contexto de expansão da economia e aumento significativo no nível de renda da população
brasileira, o que elevou o patamar de consumo na economia. Segundo a Associação Brasileira de
Shopping Centers - ABRASCE, o volume de vendas da indústria de shopping centers saltou de R$23,0
bilhões em 2000 para R$128,8 bilhões em 2020 (-44% em comparação a 2019). Em 2020 foram
inaugurados 7 novos empreendimentos (versus 15 em 2019) e foi observada uma média de 341 milhões
de visitas (-32,2% versus 2019).
O gráfico abaixo ilustra o número de inaugurações e o total de shopping centers ao longo dos últimos
anos.

Fonte: Censo Brasileiro de Shopping Centers 2020/2021 - ABRASCE
Na última década, o setor passou por um processo de evolução de seus padrões de governança corporativa
e profissionalização, como resultado direto da abertura de capital de seis empresas de shopping centers
neste período.
O sucesso de vendas em shopping centers deve-se, principalmente, ao fato de que no Brasil, os shopping
centers apresentam outros atrativos além da concentração de lojas e serviços diversificados em local
único, da disponibilidade de estacionamento e ambientes climatizados. Fatores como a sensação de
segurança proporcionada e o abrigo contra as chuvas tropicais que irrompem justamente no período das
festas natalinas, momento de maior concentração de vendas do ano, são fatores que levam as vendas de
shopping centers a crescer em níveis superiores aos do varejo em geral. O segmento de shopping centers
no país apresenta um nível de qualidade de especialização que se equipara aos melhores do mundo. De
acordo com a Abrasce, até o final de 2020 os empreendimentos em operação empregavam
aproximadamente 999 mil pessoas, uma queda de 9,4% versus 2019.
Os gráficos abaixo retratam a evolução no faturamento, número de empregos gerados e no tráfego de
pessoas em shopping centers no Brasil ao longo dos últimos anos.

PÁGINA: 70 de 281

Formulário de Referência - 2021 - JEREISSATI PARTICIPACOES S.A.

Versão : 1

7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais

Fonte: Censo Brasileiro de Shopping Centers 2020/2021 - ABRASCE

Classificação dos Shopping Centers
A ABRASCE define shopping centers como sendo os “empreendimentos com ABL superior a 5 mil m²,
formados por diversas unidades comerciais, com administração única e centralizada, que pratica aluguel
fixo e percentual”. Dentro do setor, a ABRASCE classifica os empreendimentos com base em suas ABLs,
de acordo com os critérios expostos na tabela abaixo:
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Fonte: ABRASCE

Potencial de Crescimento
Para 2021, de acordo com a ABRASCE, haverá a chegada de 13 shoppings, 3 estão na região Sudeste, 4
na região Sul, 3 na região Nordeste, 3 na região Centro-Oeste e 0 na região Norte.
Além disso, pode-se perceber o notável potencial de crescimento do setor quando se comparam os dados
do Brasil com os de outros países relevantes. Os gráficos abaixo indicam valores de ABL por cada mil
habitantes para um conjunto de países relevantes:

Fonte: ABRASCE e IBGE para o Brasil (dados de 2020) e International Council of Shopping Centers – ICSC para os
demais países (dados de 2016 para o EUA, Canada, Austrália, Japão e México; 2015 para Portugal, Espanha, Itália e
2014 para França, África do Sul, Alemanha e Colômbia).

Fatores que Influenciam o Comportamento do Mercado de Shopping Centers
De modo geral, o mercado de shopping centers é influenciado diretamente pelo ritmo de crescimento do
consumo no Brasil e, portanto, pelo crescimento econômico do país. Sendo assim, uma vez que
contribuem para a expansão do consumo, a recente emergência de uma parcela relevante da população
para a classe C e o aumento do nível de renda do consumidor são fatores que contribuem para a expansão
do setor.
Além disso, o setor de shopping centers é exposto a flutuações nos preços do mercado imobiliário. Dessa
forma, aumentos em preços no mercado imobiliário podem diminuir a rentabilidade do setor,
desestimulando novos empreendimentos.
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O mercado de shopping centers no Brasil também é diretamente afetado por variações na inflação, uma
vez que comumente os aluguéis mínimos no setor são reajustados com base em índices de inflação. Dessa
forma, devido à sua proteção intrínseca à inflação, um aumento nas expectativas de inflação pode tornar o
setor mais atraente para investidores.
O gráfico abaixo indica o valor do IPCA no Brasil nos últimos anos:

Fonte: IBGE

Por último, tem-se observado nos últimos cinco anos uma tendência no setor de shopping centers pela
busca de nichos de mercado com empreendimentos em formato de vizinhança e comunitários, de menor
tamanho, e concentrados, principalmente nas cidades de médio porte, caracterizando uma tendência de
ampliação. Observa-se também uma tendência recente de ampliar a função social e comunitária dos
shopping centers, ofertando variados tipos de serviço, entretenimento, lazer e cultura.
(i) participação em cada um dos mercados
Iguatemi
O mercado brasileiro é muito pulverizado e diversificado no setor de shoppings centers. De acordo com a
ABRASCE, em 31 de dezembro de 2020, o número total de shoppings centers no Brasil era de 601,
totalizando uma ABL de aproximadamente 17,0 milhões de m2. Entretanto, a distribuição da ABL ao
longo das regiões brasileiras é significativamente heterogênea, como se pode verificar pelo gráfico
abaixo.

O foco de atuação da Iguatemi são as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Além da região
geográfica, nossos shopping centers são direcionados a consumidores das classes A e B, caracterizados
pela sua fidelidade e exigência de qualidade.
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O conjunto das capitais das regiões em que atuamos representava, em 2016, ultimo dado disponível,
24,5% da renda nacional segundo o IBGE, sendo Sudeste 18,0%; Sul 2,8%; e DF 3,8%. Já as capitais das
demais regiões representavam 8,6%, sendo as capitais da região Norte responsáveis por 2,4%, as do
Nordeste por 4,7% e as do Centro-Oeste por 1,5%.
A Região Sudeste apresentou os maiores indicadores ao longo da série. Em destaque, observou-se que,
excluindo-se os Municípios de São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ), o cálculo do indicador da região
continuou alto, o maior entre todas as Grandes Regiões, evidenciando concentração do PIB na Região
Sudeste. Na Região Centro-Oeste, ficou evidente a concentração devido a Brasília (DF).

(ii) condições de competição nos mercados
Iguatemi
O setor de shopping centers requer constantes pesquisas para definir novos formatos e estratégias de
atuação. As mudanças na preferência do consumidor, o surgimento de sistemas alternativos de varejo e a
construção de um número crescente de shopping centers nas regiões que atuamos têm levado a
modificações nos shopping centers existentes para enfrentar a concorrência, geralmente por meio da
combinação das compras ao lazer e à alimentação.
A disputa pelo consumidor e a busca de diferenciação estão estreitamente ligadas às medidas tomadas
para revitalizar e redefinir do perfil dos shopping centers. Esses projetos abrangem: (i) gastos crescentes
de marketing; (ii) seleção e/ou modificação da rede de lojistas; (iii) âncoras; (iv) promoção de eventos;
(v) vagas de estacionamento; (vi) projeto arquitetônico; (vii) ampliação do número de centros de lazer e
serviços; (viii) treinamento; e (ix) modernização e informatização de operações.
Os grupos que atuam no setor em que estamos inseridos, o fazem diretamente ou por meio de empresas
coligadas, como empreendedores ou administradores. É comum que um grupo se ligue a outro na
realização de novos projetos, criando ou contratando empresas de administração, de locação e de obras e
serviços.
Os principais concorrentes dos nossos ativos estão detalhados abaixo (fonte: ABRASCE e site dos
concorrentes):

Iguatemi São Paulo
Concorrente

Ano de Inauguração

ABL (m²)

Iguatemi São Paulo

1966

47.322

Cidade Jardim

2008

37.574

(1)

2012

34.957

Morumbi Shopping

1982

55.944

Shopping Villa Lobos

2000

27.320

Shopping Eldorado

1981

76.185

Região da Rua Oscar Freire

N/A

N/A

Concorrente

Ano de Inauguração

ABL (m²)

JK Iguatemi

2012

34.957

JK Iguatemi

(1)

A Iguatemi detém 64% de participação neste shopping center.

JK Iguatemi
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Iguatemi São Paulo (1)

1966

47.322

Cidade Jardim

2008

37.574

Morumbi Shopping

1982

55.944

Shopping Villa Lobos

2000

27.320

Shopping Ibirapuera

1976

51.773

Shopping Eldorado

1981

76.185

Região da Rua Oscar Freire

N/A

N/A

(1)

A Iguatemi possui 58,58% de participação neste shopping center.

Shopping Pátio Higienópolis
Concorrente

Ano de Inauguração

ABL (m²)

Shopping Pátio Higienópolis

1999

34.100

Iguatemi São Paulo (1)

1966

47.322

JK Iguatemi (2)

2012

34.957

Shopping Villa Lobos

2000

27.320

Shopping Eldorado

1981

76.185

Região da Rua Oscar Freire

N/A

N/A

Concorrente

Ano de Inauguração

ABL (m²)

Market Place

1995

26.940

Morumbi Shopping

1982

55.944

Shopping Jardim Sul

1990

30.800

Shopping Ibirapuera

1976

51.773

Ano de Inauguração

ABL (m²)

Iguatemi Alphaville

2011

31.312

Shopping Tamboré

1992

49.835

Ano de Inauguração

ABL (m²)

(1)
(2)

A Iguatemi possui 58,58% de participação neste shopping center.
A Iguatemi detém 64% de participação neste shopping center.

Market Place

Iguatemi Alphaville
Concorrente

Iguatemi Campinas
Concorrente
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Iguatemi Campinas

1980

73.492

Shopping Galleria (1)

1992

33.146

Parque D. Pedro

2002

124.600

Ano de Inauguração

ABL (m²)

Shopping Galleria

1992

33.146

Iguatemi Campinas (1)

1980

73.492

Parque D. Pedro

2002

124.600

Ano de Inauguração

ABL (m²)

Esplanada Shopping Centers

1991

64.360

Villagio

2010

8.000

Ano de Inauguração

ABL (m²)

Iguatemi São Carlos

1997

22.323

Lojas de rua do centro da Cidade de São Carlos

N/A

N/A

Shopping Jaraguá Araraquara

2001

25.182

Ano de Inauguração

ABL (m²)

Iguatemi Ribeirão Preto

2013

43.648

Ribeirão Shopping

1981

74.858

Novo Shopping Center Ribeirão Preto

1999

126.489

Ano de Inauguração

ABL (m²)

Iguatemi Rio Preto

2014

43.649

Riopreto Shopping Center

1988

37.500

(1)

A Iguatemi detém 100% de participação neste shopping center.

Shopping Galleria
Concorrente

(1)

A Iguatemi detém 70% de participação neste shopping center.

Iguatemi Esplanada + Esplanada Shopping
Concorrente

Iguatemi São Carlos
Concorrente

Iguatemi Ribeirão Preto
Concorrente

Iguatemi São José do Rio Preto
Concorrente
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Plaza Avenida

2007

30.800

Ano de Inauguração

ABL (m²)

Iguatemi Porto Alegre

1983

59.302

ParkShoppingCanoas

2017

48.086

Bourbon Shopping Wallig

2011

43.368

Ano de Inauguração

ABL (m²)

Praia de Belas

1991

47.205

ParkShoppingCanoas

2017

48.086

Barra Shopping Sul

2008

73.001

Ano de Inauguração

ABL (m²)

Iguatemi Brasília

2010

32.302

Shopping Conjunto Nacional Brasília

1971

35.700

Pátio Brasil Shopping

1997

31.562

ParkShopping

1983

53.524

Brasília Shopping

1997

18.500

Iguatemi Porto Alegre
Concorrente

Praia de Belas
Concorrente

Iguatemi Brasília
Concorrente

d) eventual sazonalidade
A Companhia não possui períodos de sazonalidade.
Iguatemi
Os resultados operacionais Iguatemi estão sujeitos às oscilações sazonais que afetam o setor de shopping
centers e ao setor de varejo em geral. Observa-se incremento substancial das vendas dos lojistas nos
meses nos quais há datas festivas, tais como: Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados, etc.
As receitas de locação da Iguatemi capturam esta sazonalidade através de maior participação do aluguel
percentual e maior participação de locação de quiosques e merchandising.
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2020
% sobre a Receita Anual

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

2020

Total da Receita de Aluguéis

25%

24%

24%

27%

100%

Total da Receita de Estacionamento

29%

18%

22%

31%

100%
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Total da Receita de Administração

43%

4%

17%

36%

100%

Total da Receita de Outros

16%

12%

27%

46%

100%

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2019
% sobre a Receita Anual

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

2019

Total da Receita de Aluguéis

23%

25%

25%

27%

100%

Total da Receita de Estacionamento

24%

24%

24%

28%

100%

Total da Receita de Administração

23%

26%

24%

28%

100%

Total da Receita de Outros

17%

27%

20%

36%

100%

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2018
% sobre a Receita Anual

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

2018

Total da Receita de Aluguéis

23%

24%

25%

28%

100%

Total da Receita de Estacionamento

24%

23%

25%

28%

100%

Total da Receita de Administração

23%

24%

25%

28%

100%

Total da Receita de Outros

22%

27%

23%

28%

100%

e) principais insumos e matérias primas
A Companhia por ser uma empresa detentora de participação em outras companhias não possui insumo
ou matéria prima que individualmente seja relevante nas atividades do dia a dia, com exceção dos
serviços públicos de água e energia elétrica.

(i) Descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a controle ou
regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva legislação aplicável
Iguatemi
Como regra geral, a Iguatemi mantém com seus fornecedores relacionamentos de longo prazo.
Atualmente não possui litígios pendentes com quaisquer fornecedores. Conforme prática corrente do
mercado, não costuma celebrar acordos que criam a obrigação de exclusividade para ela mesma, a fim de
manter sua liberdade de contratar o fornecedor mais adequado para cada função, com base nos preços,
qualidade, termos e condições de entrega dos produtos e serviços. Ressaltamos que todos os fornecedores
da Iguatemi estão sujeitos a órgãos de fiscalização, e respectivas legislações aplicáveis.

(ii) Eventual dependência de poucos fornecedores
Não aplicável. Por ser uma companhia holding as atividades da Companhia não depende de fornecedores.
Iguatemi
A Iguatemi conta com uma vasta lista de fornecedores, não apresentando risco de concentração.

(iii) Eventual volatilidade em seus preços
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Não aplicável à Companhia.
Iguatemi
A Iguatemi e suas subsidiarias buscam sempre novas alternativas de fornecimento para minimizar esta
eventual volatilidade, incluindo cotações com fornecedores em diferentes regiões e até fornecedores
internacionais, se for vantajoso para ela.
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7.4 - Clientes Responsáveis Por Mais de 10% da Receita Líquida Total
a. montante total de receitas provenientes do cliente; b. segmentos operacionais afetados pelas receitas
provenientes do cliente:
Não aplicável devido a Companhia ser uma holding.

Iguatemi
Não há clientes que sejam responsáveis por mais de 10% da receita líquida total da Iguatemi.

b. Segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente:
Não aplicável devido a Companhia ser uma holding.

Iguatemi
Não há clientes que sejam responsáveis por mais de 10% da receita líquida total da Iguatemi.

PÁGINA: 80 de 281

Formulário de Referência - 2021 - JEREISSATI PARTICIPACOES S.A.

Versão : 1

7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades
Não aplicável. A Companhia não está inserida em mercado regulado ou que necessite de autorização
governamental.

a) necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e histórico de relação
com a administração pública para obtenção de tais autorizações
Iguatemi
As atividades da Iguatemi estão sujeitas às leis federais, estaduais e municipais, assim como a
regulamentos, autorizações e licenças aplicáveis, dentre outros, à construção, zoneamento, uso do solo e
do patrimônio histórico, locação e condomínio, adaptações cartoriais para demarcação e aprovações do
terreno, aprovação de projeto, aprovações para início de obra e formalização de término de obra, as quais
afetam as suas atividades. A Iguatemi, ao longo do curso dos seus negócios, não tem enfrentado
problemas intransponíveis na obtenção de tais autorizações junto à Administração Pública.
No Brasil, não há lei específica que regule a atividade de shopping center, motivo pelo qual a organização
e a regulamentação do convívio entre os empreendedores, proprietários, lojistas e usuários dos shopping
centers podem se dar , principalmente, por meio dos seguintes instrumentos: (i) convenção de condomínio
edilício e/ou pro-indiviso; (ii) contratos de constituição de consórcio; (ii) as normas gerais ou
complementares reguladoras das locações ajustadas por instrumento próprio, que podem e devem integrar
a convenção de condomínios edilícios; (iii) os contratos de locação com os lojistas do empreendimento;
(iv) cessão de direito de uso de infraestrutura técnica; (v) regimento interno; (vi) a associação de lojistas;
(vii) o fundo de promoção e propaganda; e, (viii) os contratos de serviços com a empresa administradora
do shopping center.
Ainda, os empreendimentos e atividades da Iguatemi podem estar sujeitos ao licenciamento ambiental,
conforme a legislação aplicável. Em regra, o licenciamento ambiental de empreendimentos
potencialmente poluidores é realizado pelo Poder Público estadual. Para os empreendimentos que podem
gerar impacto ambiental regional ou que sejam realizados em áreas de interesse ou domínio da União
Federal, a competência para licenciar é do IBAMA. A Iguatemi acredita que mantém um bom
relacionamento com o Poder Público estadual e com o IBAMA, razão pela qual não enfrentam problemas
materialmente relevantes nesses últimos anos.
Neste sentido, ao adquirir terrenos onde a Iguatemi pretende desenvolver seus projetos, a Iguatemi
procuraconsiderar todos os aspectos ambientais necessários e aplicáveis, tais como a existência de áreas
de preservação permanente no local. Seus empreendimentos têm historicamente cumprido com tais
normas.
Além disso, a implantação de alguns shopping centers acarreta a execução de terraplanagens, assim como,
em muitos casos, a supressão ou poda de vegetação. Essas atividades dependem da prévia autorização dos
órgãos ambientais. Como condições para emissão de tais autorizações, tais órgãos podem exigir medidas
compensatórias como, por exemplo, o plantio de novas árvores e até mesmo a aquisição de áreas de
florestas com extensão no mínimo equivalente às áreas impactadas. A Iguatemi possui licenças para
instalação e operação de seus shopping centers, bem como para a realização de atividades suplementares
como, por exemplo, unidades autônomas de geração de energia termoelétrica, e busca cumprir com as
condicionantes previstas em suas licenças. Ademais, caso sejam realizadas expansões nos atuais
empreendimentos, o respectivo licenciamento ambiental será necessário.
Adicionalmente, é possível que seus shopping centers estejam localizados em áreas contaminadas ou
próximas de áreas onde exista contaminação, o que pode nos sujeitar a despesas e custos para a adoção
das medidas necessárias para descontaminação. As áreas adjacentes aos Shoppings Iguatemi São Paulo e
Campinas estão sob gerenciamento ambiental da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
("CETESB"), pois no passado, nesses locais operaram postos de gasolina.

b) política ambiental do emissor e custos incorridos para o cumprimento da regulação ambiental e, se
for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões internacionais de proteção
ambiental
Não aplicável à Companhia devido não possuir política ambiental.
Iguatemi
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Política Ambiental
A Iguatemi não possui um plano de política ambiental sistematizado, todavia, conforme descrito a seguir,
atua nas suas atividades cumprindo todas as normas e regras exigidas pela legislação ambiental, bem
como possui todas as licenças necessárias ao seu regular funcionamento.
Licenças e Autorizações Ambientais
As atividades relacionadas ao segmento de shopping center estão sujeitas a regulamentos e exigências de
licenciamento e controle ambiental federais, estaduais e municipais. O procedimento de obtenção de
licenciamento ambiental faz-se necessário tanto para as fases de instalação inicial do empreendimento
como nas ampliações nele procedidas, sendo que as licenças concedidas precisam ser periodicamente
renovadas.
A fiscalização ambiental é realizada por órgãos e agências governamentais que podem impor sanções
administrativas em caso de inobservância da legislação aplicável. As sanções administrativas vão desde
simples advertência até multas, embargos ou paralisação das atividades. Para os empreendimentos que
podem gerar impacto ambiental em áreas de interesse ou domínio da União, ou que interfiram em mais de
uma unidade da federação, a competência para licenciar é do IBAMA. Nos demais casos, a competência é
dos órgãos ambientais estaduais.
O processo de licenciamento ambiental compreende um sistema trifásico, no qual cada licença resta
condicionada à emissão de sua precedente: (i) Licença Prévia - LP, (ii) Licença de Instalação - LI, e (iii)
Licença de Operação - LO. Cada uma destas licenças é emitida conforme a fase em que se encontra a
implantação do empreendimento e a manutenção de sua validade depende do cumprimento das
condicionantes que forem estabelecidas pelo órgão ambiental licenciador.
A ausência de licença ambiental, independentemente de a atividade estar ou não causando danos efetivos
ao meio ambiente, caracteriza a prática de crime ambiental, além de sujeitar o infrator a penalidades
administrativas, tais como multas e interdição de suas atividades.
Eventuais demoras ou indeferimentos, por parte dos órgãos ambientais licenciadores, na emissão ou
renovação dessas licenças, assim como a eventual impossibilidade de atender às exigências estabelecidas
por órgãos ambientais no curso do processo de licenciamento ambiental, poderão prejudicar, ou mesmo
impedir, conforme o caso, a instalação e manutenção regular desses empreendimentos.
Cada localidade em que as atividades da Iguatemi são realizadas possui diferentes condicionantes para
obtenção das licenças, conforme estabelecidos pelo próprio órgão ambiental local. Ainda assim, a
Iguatemi acredita que, na data deste Formulário de Referência, possuía todas as licenças ambientais
relevantes e necessárias para a manutenção e realização de suas atividades, em cada uma destas
localidades.
Resíduos Sólidos e Tratamento de Efluentes
Tendo em vista seu ramo de atividade, seus principais focos de controle ambiental estão na disposição final dos
resíduos e no tratamento de efluentes. Para tanto, a Iguatemi mantem contratos com empresas privadas e
públicas que, após a coleta seletiva de lixo, se responsabilizam pela disposição final dos resíduos sólidos
gerados pelos empreendimentos em áreas indicadas pelo poder público. No caso dos efluentes líquidos, o
tratamento pode ser feito em estações de tratamento de efluentes próprias ou pela concessionária pública local.
A legislação ambiental brasileira estabelece regras para a disposição adequada de resíduos, incluindo aqueles
oriundos da construção civil. A disposição inadequada dos resíduos ou a falta de tratamento dos efluentes
líquidos que venham a causar quaisquer danos ao meio ambiente sujeita o infrator às penalidades mencionadas
no subitem “Responsabilização Ambiental” abaixo.
Responsabilização Ambiental
A legislação ambiental brasileira prevê a imposição de sanções penais e administrativas às pessoas físicas
e jurídicas que praticarem condutas caracterizadas como crime ou infração ambiental, independentemente
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da obrigação de reparar os eventuais danos ambientais causados. Apesar de a Iguatemi não ter sofrido
sanções ambientais nos últimos anos que pudessem impactar de maneira relevante nossos negócios, as
sanções que podem vir a ser aplicadas pela prática de eventuais crimes e infrações ambientais incluem,
dentre outras:
•

•
•

imposição de multas que, no âmbito administrativo, podem alcançar até R$50,0 milhões de
acordo com a capacidade econômica e os antecedentes da pessoa infratora, bem como a
gravidade dos fatos e antecedentes, as quais podem ser aplicadas em dobro ou triplo em caso de
reincidência;
suspensão ou interdição das atividades do respectivo empreendimento; e
perda de benefícios e incentivos fiscais.

De acordo com a política nacional do meio ambiente, os danos ambientais envolvem responsabilidade
civil solidária e objetiva, direta e indireta. Isso significa que a obrigação de reparação poderá afetar a
todos aqueles que direta ou indiretamente derem causa ao dano, independentemente da comprovação de
culpa dos agentes. Dessa forma, as atividades potencialmente poluidoras do meio ambiente desenvolvidas
por terceiros contratados para realizar qualquer serviço nos empreendimentos (incluindo, por exemplo, a
supressão de vegetação e a realização de terraplanagens) não isenta as incorporadoras de responsabilidade
por eventuais danos ambientais causados, caso estes não desempenhem suas atividades em conformidade
com as normas ambientais.
Adicionalmente, a legislação ambiental prevê a desconsideração da personalidade jurídica, relativamente
ao controlador, sempre que esta for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio
ambiente.
Os valores devidos a título de regularização ambiental junto à Administração Pública competente para o
exercício das atividades da Igautemi não são considerados relevantes e não afetam os seus negócios, sua
situação financeira e os resultados de suas operações de forma adversa, pois já estão previstos e
englobados no custo total a ser despendido na realização de cada empreendimento, de modo que não
temos como mensurar individualmente esses valores. Ainda, a Iguatemi não adere a padrões
internacionais de proteção ambiental.
Além disso, a Iguatemi constantemente desenvolve melhorias para buscar redução do consumo de água.
Aumento da reciclagem de lixos, utilização de água de reuso, implantação de escadas rolantes inteligentes
para redução do consumo de eletricidade, etc.

c) dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de royalties relevantes
para o desenvolvimento das atividades

Não aplicável à Companhia devido para suas atividades não ter dependências de patentes, marcas,
licenças, concessões, franquias e contratos de royalties.
Iguatemi
Marcas
No Brasil, a propriedade de uma marca adquire-se somente pelo registro validamente expedido pelo
Instituto Nacional de Propriedade Industrial ("INPI"), órgão responsável pelo registro de marcas e
patentes, sendo então assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional por um prazo
determinado de dez anos, passível de sucessivas renovações. Durante o processo de registro, o depositante
tem apenas uma expectativa de direito para utilização das marcas depositadas, aplicadas para a
identificação de seus produtos ou serviços.
De acordo com o banco de dados do INPI, em 15/07/2020, a Iguatemi é titular no Brasil (individualmente
ou por meio de suas controladas) de aproximadamente 112 registros de marcas, além de
aproximadamente 8 pedidos de registro de marca pendentes de análise pelo INPI, em diversas classes.
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Entre as marcas registradas, ressalta-se IGUATEMI e SHOPPING CENTER IGUATEMI. Na hipótese de
perda destas marcas, a Iguatemi acredita que suas atividades poderiam ser afetadas de maneira adversa.
A Iguatemi promove, periodicamente, a renovação desses registros mediante pagamento das taxas
correspondentes. Adicionalmente, procura obter registros de novas marcas para manter a fidelidade do
público consumidor à imagem corporativa da Iguatemi.
Além das marcas no Brasil, a SHOPPING CENTERS REUNIDOS DO BRASIL LTDA. é titular de 2
(dois) registros para a marca Iguatemi, sendo 1 (um) na Argentina e 1 (um) no Chile.
A Iguatemi licencia, de forma não exclusiva, o uso de suas marcas IGUATEMI para shopping centers em,
Fortaleza, Brasília, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São Paulo e Barueri, conforme descrito abaixo.
Em 31 de dezembro de 1987, a Iguatemi celebrou contrato de licença para uso de marcas com Jereissati
Centros Comerciais S.A., pelo qual licenciou, de forma gratuita e com exclusividade somente para o
Estado do Ceará, as marcas IGUATEMI (nominativa) e SHOPPING CENTER IGUATEMI (nominativa
e mista) para serem usadas em conexão com o SHOPPING CENTER IGUATEMI FORTALEZA. O
contrato permanecerá válido enquanto a Iguatemi ou qualquer outra sociedade a eles coligada,
controladora, controlada ou interligada for titular das marcas, ou enquanto a licenciada for proprietária do
SHOPPING CENTER IGUATEMI FORTALEZA.
Em 28 de janeiro de 2008, a Iguatemi celebrou contrato de licença de uso de marca com Condomínio
Civil do Shopping Center Iguatemi Brasília por meio do qual licenciou, de forma gratuita, as marcas
IGUATEMI e SHOPPING CENTER IGUATEMI para serem usadas em conexão com o SHOPPING
CENTER IGUATEMI BRASÍLIA. O contrato permanecerá em vigor enquanto detiverem ao menos vinte
e cinco por cento de participação no empreendimento.
Em 22 de março de 2011, a Iguatemi celebrou Contrato de Licença de Marcas com a JK IGUATEMI
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (atual denominação de WTORRE IGUATEMI
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.), por meio do qual licenciou, de forma gratuita, a marca
IGUATEMI, para ser usada em conexão com o SHOPPING CENTER JK IGUATEMI e CONDOMÍNIO
SHOPPING CENTER JK IGUATEMI. O contrato permanecerá em vigor enquanto: (i) a Iguatemi ou
sociedade pertencente ao seu conglomerado econômico detenha ao menos vinte e cinco por cento de
participação direta ou indireta no EMPREENDIMENTO ou (ii) a Iguatemi ou sociedade pertencente ao
seu conglomerado econômico seja responsável pela administração do EMPREENDIMENTO. Em
11/04/2014, a Iguatemi celebrou o 1º Termo Aditivo ao Contrato de Licença de Marcas com a empresa
JK IGUATEMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, a fim de permitir que a JK IGUATEMI
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A cedesse seus direitos e obrigações decorrentes do Contrato
de Licença de Marcas ao CONSÓRCIO SHOPPING CENTER IGUATEMI JK IGUATEMI criado para a
exploração comercial do SHOPPING CENTER JK IGUATEMI, desde que a JK IGUATEMI
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A mantenha sua participação no Consórcio. O Contrato de
Cessão de Direitos e Obrigações foi celebrado em 11/04/2014.
Em 13 de abril de 2011, a Iguatemi celebrou contrato de licença de uso de marcas com a empresa
Condomínio Voluntário do Subcondomínio Shopping Center Iguatemi Alphaville, através do qual
licenciou, de forma gratuita, a marca IGUATEMI, para serem usadas em conexão com o SHOPPING
CENTER IGUATEMI ALPHAVILLE. O contrato permanecerá válido enquanto ocorrerem cumulada e
concomitantemente as condições seguintes: (i) a Iguatemi ou empresa de seu grupo econômico deve deter
ao menos 25% de participação direta ou indireta no empreendimento Shopping Center Iguatemi
Alphaville; e (ii) o Shopping Centers Reunidos do Brasil Ltda. ou sociedade pertencente ao
conglomerado econômico da Iguatemi deve ser responsável pela administração do empreendimento
Shopping Center Iguatemi Alphaville.
Em 10 de janeiro de 2014, a Iguatemi celebrou Contrato de Licença de Uso de Marcas com a empresa
BROOKFIELD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SP-11 LTDA, com Interveniência Anuência
da SCIRP PARTICIPAÇÕES LTDA., através do qual licenciou, de forma gratuita, a marca IGUATEMI,
para ser usada nas TORRES, que terão a denominação de “Torre Empresarial Iguatemi I” e “Torre
Empresarial Iguatemi II”. O contrato possui prazo de vigência de 20 anos contados da data de sua
assinatura.
Em 1 de agosto de 2014, a Iguatemi celebrou Contrato de Licença de Uso de Marcas com a empresa
CONSÓRCIO DO SHOPPING CENTER IGUATEMI RIBEIRÃO PRETO, através do qual licenciou, de
forma gratuita, a marca IGUATEMI, para ser usada em conexão com o SHOPPING CENTER
IGUATEMI RIBEIRÃO PRETO, condomínio e do consórcio do empreendimento – CONDOMINIO
COMPLEXO IGUATEMI RIBEIRÃO PRETO – SETOR CONDOMINIAL SHOPPING e
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CONSÓRCIO DO SHOPPING CENTER IGUATEMI RIBEIRÃO PRETO. O contrato vigorará
enquanto ocorrerem cumulada e concomitantemente as condições seguintes: (i) a Iguatemi ou sociedade
pertencente ao seu conglomerado econômico detenha ao menos 25% de participação direta ou indireta no
Empreendimento, e (ii) a Iguatemi ou sociedade pertencente ao seu conglomerado econômico seja
responsável pela administração.
Em 1 de agosto de 2014, a Iguatemi celebrou Contrato de Licença de Uso de Marcas com a empresa
CONSÓRCIO DO SHOPPING CENTER IGUATEMI SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, através do qual
licenciou, de forma gratuita, a marca IGUATEMI, para ser usada em conexão com o SHOPPING
CENTER IGUATEMI SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, condomínio e do consórcio do empreendimento –
CONDOMINIO COMPLEXO IGUATEMI RIO PRETO – SETOR SHOPPING e CONSÓRCIO DO
SHOPPING CENTER IGUATEMI SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. O contrato vigorará enquanto a
Iguatemi detiver participação de pelo menos 25%, direta ou indireta, no Empreendimento e a Iguatemi ou
sociedade pertencente ao seu conglomerado econômico for responsável pela administração do
Empreendimento.
Em maio de 2021 extinguiu-se por completo o uso da marca IGUATEMI na denominação do
SHOPPING CENTER IGUATEMI FLORIANÓPOLIS, considerando a alienação da participação
imobiliária que a Iguatemi detinha neste empreendimento em setembro de 2019 e o vencimento do prazo
de carência concedido para desmobilização da marca.

Nomes de Domínio
Em 31/12/2020, a Iguatemi é titular de aproximadamente 191 nomes de domínio, incluindo
www.iguatemi.com.br. Na hipótese de perda deste domínio, a Iguatemi acredita que suas atividades
poderiam ser afetadas de maneira adversa.

Softwares de Gestão
Em 31/12/2020, a Iguatemi não possuia dependência de nenhuma das licenças de softwares de sua
titularidade.
Ressaltamos que a Iguatemi detém as licenças de softwares utilizados em suas atividades. Por esse
motivo, acredita não estar violando direitos de terceiros.
Para informações sobre a Iguatemi vide informações descritas no item “9.1”, “b” do Formulário de
Referência da Iguatemi.
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Não aplicável devido a Companhia não ter receitas relevantes de outros países que não o Brasil.

Iguatemi
Não aplicável, pois a Iguatemi não obtém receitas relevantes em outros países que não o Brasil.

a. receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede da Companhia e sua participação na receita
líquida total da Companhia
As atividades da Companhia estão restritas ao território nacional. A receita líquida consolidada da
Companhia em 2018, 2019 e 2020 foi de R$722.606, R$755.353 e R$676.664, respectivamente.

b. receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação na receita
líquida total da Companhia
Não aplicável, pois conforme mencionado anteriormente, as atividades da Companhia estão restritas ao
território nacional.

c. receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida total da
Companhia
Não aplicável, pois conforme mencionado anteriormente, as atividades da Companhia estão restritas ao
território nacional.
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Não aplicável devido a Companhia não ter receitas relevantes de outros países que não o Brasil.
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7.8 - Políticas Socioambientais

a.

se a Companhia divulga informações sociais e ambientais

A Companhia não divulga informações sócios ambientais.
Já a sua controlada Iguatemi, divulga trimestralmente em suas divulgações de resultado aspectos
ambientais e sociais que são levados em consideração no dia a dia da empresa. A empresa também
disponibiliza em seu website seu o código de ética e a política interna de anticorrupção.
Além disso, o Iguatemi São Paulo, o Iguatemi Campinas e o Iguatemi São Carlos, assim como o Market
Place e o Praia de Belas, possuem permanentemente em seus corredores stands para exposição e venda de
produtos desenvolvidos por associações filantrópicas, organizações não governamentais ou instituições de
amparo a pessoas carentes. O projeto desenvolvido nesses empreendimentos é denominado "Balcão da
Cidadania", em que são comercializados produtos ou divulgadas as atuações dessas entidades cadastradas
e convidadas a utilizar o espaço. O Balcão da Cidadania oferece a oportunidade a essas entidades de
entrar em contato com o fluxo de consumidores e clientes dos shopping centers, possibilitando sua
divulgação junto à sociedade, além de lhes possibilitar uma fonte de receita, com os produtos
comercializados ou serviços prestados. A utilização do espaço é totalmente livre de cobrança.
Adicionalmente ao Balcão da Cidadania, a Iguatemi faz anualmente doações a instituições de auxílio a
pessoas carentes. A principal doação se encontra no programa em que um dia da receita líquida dos
estacionamentos do Iguatemi São Paulo, Iguatemi Campinas e Market Place, conjuntamente, é doada para
uma das instituições cadastradas nesse programa.

b.

a metodologia seguida na elaboração dessas informações

A Iguatemi não faz uso de uma metodologia especifica para elaboração das informações mencionadas
acima.

c.

se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade independente

As informações acima mencionadas não são auditadas ou revisadas por entidade independente.

d.

a página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas informações

www.iguatemi.com.br/ri
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Iguatemi
Vantagens Competitivas
Acreditamos que as principais vantagens competitivas da Iguatemi são:
Portfólio de shopping centers que acreditamos ser referência de qualidade para o público-alvo da
Iguatemi, localizados em regiões de grande poder aquisitivo. O portfólio da Iguatemi é composto por
shopping centers que (i) acreditamos ser referência de qualidade para seu público-alvo,
predominantemente as classes A e B, caracterizado por sua fidelidade e exigência de qualidade, e (ii)
estão estrategicamente localizados nas áreas historicamente de maior poder aquisitivo e potencial de
consumo per capita das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste de acordo com IBGE. Acreditamos ser a
principal referência com atuação no público das classes A e B na capital e no interior do Estado de São
Paulo, os dois principais polos de consumo do Estado, que por sua vez possui a maior participação na
economia brasileira, respondendo por 32,5% do PIB nacional em 2016, segundo dados do IBGE. Além
disso, estamos presentes em grandes capitais como Porto Alegre, Florianópolis e Brasília, nas quais
acreditamos ser referência de qualidade para os mesmos públicos em cada uma destas praças. O portfólio
da Iguatemi inclui, dentre outros, o Iguatemi São Paulo, o aluguel mais valorizado, por metro quadrado,
da América Latina, bem como os shoppings Iguatemi Porto Alegre, Iguatemi Campinas e JK Iguatemi,
que estão entre os dez shoppings com aluguéis mais valorizados do Brasil, de acordo com dados
publicados pelas companhias abertas do setor.
Histórico consistente de crescimento sustentável e rentável, decorrente da disciplina na execução de
uma estratégia bem definida.
Ao longo da sua história, e especialmente desde a oferta inicial em 2007 da Iguatemi, acreditamos que
tivemos êxito em crescer de forma sustentável e rentável. Neste período, a Iguatemi mais que triplicamos
o seu ABL própria, de aproximadamente 121 mil metros quadrados para aproximadamente 471 mil
metros quadrados em 2020, por meio (i) da aquisição de três shoppings, um premium outlet e duas torres
comerciais, de 20 operações de aumento de participação em seu portfólio de shoppings existentes
(excluindo as operações de compra de quotas do Shopping Iguatemi São Paulo), (ii) do desenvolvimento
de cinco projetos greenfield e desenvolvimento de duas torres comerciais, e (iii) da implantação e entrega
de sete projetos de expansão.
A Iguatemi teve disciplina, ao longo dos anos, em executar uma estratégia bem definida, focada em
determinados aspectos, tais como:
•

•
•
•

atuação em regiões bem definidas, ou clusters, escolhidas em função de seu potencial de consumo,
da concentração de público das classes A e B residente nestas regiões, e da proximidade de nossos
empreendimentos já existentes, visando alavancar a base de relacionamentos comerciais
estabelecidos e alinharmos com a logística de distribuição de nossos lojistas;
arquitetura diferenciada, com projetos desenvolvidos por arquitetos de renome internacional no
campo de projetos comerciais;
mix de lojas de alta qualidade, com lojistas de renome nacional e internacional; e
manutenção de geração de caixa estável e forte, decorrente de nossos contratos de locação, que
estabelecem pagamentos mensais de aluguel baseados em uma participação percentual nas vendas,
aliada a um gerenciamento disciplinado de nossa dívida e estrutura de capital.

Marca altamente reconhecida, capaz de trazer proposição de valor diferenciada para donos de terreno,
parceiros e lojistas nacionais e internacionais. A Iguatemi acredita ser a única empresa do setor de
shopping centers no Brasil que criou uma marca unificada, com forte prestígio, ampla credibilidade e
reputação e grande reconhecimento no mercado de varejo nacional e global. Desde 2008, a
BrandAnalytics, em pesquisas publicadas anualmente pela revista “IstoÉ Dinheiro”, vem classificando a
“Iguatemi” como uma das 50 marcas mais valiosas do Brasil em todos os setores da economia, numa lista
que inclui não apenas marcas locais mas também internacionais que operam no país, sendo que a
Iguatemi é a única marca de shopping centers constante desta lista, além de ter consistentemente elevado
sua posição neste ranking ano a ano. Acreditamos que isso também é resultado direto da execução de sua
estratégia, que levou a Iguatemi à formação de uma carteira de shopping centers, com diversidade e
qualidade do seu mix de lojas e da consistência dos serviços que oferece. Sua marca lhe proporciona
capacidade diferenciada de (i) atrair donos de terreno e parceiros de investimento para a negociação de
novos projetos de incorporação; (ii) conquistar os locatários mais atraentes, dentre os quais marcas
internacionais interessadas em operar no País; e (iii) manter baixo índice de vacância em seus shopping
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centers. Como resultado, a Iguatemi conseguiu gerar fluxo incremental de pessoas nos shoppings e
projetos, e com isso valorizar os demais imóveis de cada empreendimento, que estão em torno de seus
shopping centers. Assim, sua marca é elemento essencial de sua proposição de valor e diferencia a
Iguatemi de seus concorrentes.
Pioneirismo e cultura inovadora. Acreditamos que a história da Iguatemi no setor é pontuada por
diversas ações pioneiras e inovadoras, no que diz respeito ao mix de lojas, à oferta de produtos e serviços
para seus consumidores, ao desenvolvimento de projetos imobiliários e aos aspectos institucionais e de
governança corporativa. No que diz respeito ao mix de lojas e serviços, acreditamos que a Iguatemi foi
uma das primeiras a trazer marcas de renome internacional ao varejo brasileiro; os primeiros a contar com
serviços de valet parking e salas de cinema com reserva antecipada de lugar em seus shopping centers.
No que tange ao aspecto de desenvolvimento de projetos imobiliários, acreditamos ter sido os primeiros a
inaugurar um projeto de uso misto, o complexo Market Place, em 1995, bem como ter sido os primeiros a
abrir um shopping no interior de São Paulo – o Iguatemi Campinas, em 1980 e os primeiros a abir um
shopping no Sul do Brasil – o Iguatemi Porto Alegre, em 1983. No aspecto institucional e de governança
corporativa, a Iguatemi foi a primeira companhia do setor a fazer uma oferta pública de ações e listar suas
ações na BM&FBOVESPA, em 2007. Acreditamos que o seu pioneirismo e inovação no setor de
shopping centers reforça sua capacidade de fidelizar o consumidor e de construir parcerias duráveis e
consolidadas com seus lojistas, fornecedores e parceiros. Um exemplo recente de seu pioneirismo é o
Shopping JK Iguatemi. Inaugurado em junho de 2012, o Shopping JK Iguatemi conta com 23 lojas de
marcas internacionais que até sua inauguração não tinham presença no Brasil e 21 marcas nacionais
exclusivas em shopping.
Em 2019, a Iguatemi lançou sua plataforma de marketplace, o Iguatemi 365, e-commerce no formato de
marketplace, reunindo, na data do lançamento, mais de 90 marcas em um só lugar. Trata-se de um ecommerce premium, com a curadoria da marca Iguatemi, que hoje é sinônimo de moda e estilo de vida,
oferecendo para o cliente de todo o Brasil a experiência Iguatemi 24 horas por dia, 365 dias por ano e, em
2020, de qualquer lugar. Este meio digital fortalecerá o físico (off-line), aproveitando a estrutura da loja,
integrando estoque e respeitando a precificação. Com isso, estaremos presentes a todo momento na
jornada do consumidor, além de aumentarmos o acesso a clientes atuais e a novos clientes.
Sinergias entre shopping centers e incorporações imobiliárias. A Iguatemi desenvolve seus shopping
centers visando buscar receitas incrementais e assim aproveitar ao máximo o potencial construtivo
excedente de seus imóveis. A Iguatemi faz isso por meio de desenvolvimento de projetos de uso misto, no
qual o potencial construtivo excedente em seus empreendimentos é vendido ou permutado para o
desenvolvimento de imóveis comerciais e residenciais. Seu primeiro projeto de uso misto foi o complexo
Market Place, inaugurado em 1995. Atualmente, todos os seus projetos greenfield estão sendo
desenvolvidos para uso misto e todos os demais empreendimentos estão sendo convertidos para essa
finalidade. Existe grande capacidade de aproveitamento de sinergias em projetos de uso misto, os quais
trazem, entre outros benefícios, um maior potencial de valorização do próprio empreendimento e dos
imóveis no entorno dos shopping centers e, também, aumento no tráfego de pessoas, o que
consequentemente aumenta as vendas em seus shopping centers.
Vantagem competitiva intrínseca em operar Outlets Premium no Brasil: De acordo com um estudo
realizado pela Jones Lang Lasalle, acima de 50,0% dos consumidores brasileiros que frequentam
shoppings centers no Brasil pertencem às classes A e B. No caso dos Outlets Premium, o consumo é
quase que exclusivamente direcionado ao público A e B, e o principal motivador que leva este público ao
outlet é a busca de marcas diferenciadas com desconto. Acreditamos que a Iguatemi tem uma vantagem
competitiva intrínseca em operar Outlets Premium no Brasil, dado (i) seu relacionamento com as
principais marcas nacionais e internacionais, (ii) o posicionamento da marca Iguatemi e a (iii) forte
presença regional da Iguatemi nas cidades mais adensadas das regiões Sul e Sudeste do país, com maior
concentração do público A e B e, portanto, maior propensão à valorização das marcas diferenciadas.
Equipe de administração experiente e profissionais motivados. A Iguatemi dispõe de uma equipe
motivada de executivos com comprovada experiência no setor de varejo e de shopping centers, que
geraram crescimento e incrementaram sua rentabilidade no passado, mesmo em períodos adversos da
economia. A Iguatemi tem procurado, de forma consistente, alinhar os interesses de sua administração e
empregados com aqueles de seus acionistas. Suas políticas objetivam a retenção de profissionais
qualificados, criação de ferramentas de gestão para melhorar sua eficiência, criação de oportunidades
adicionais para promoção interna, programas de treinamento eficientes, avaliação de desempenho e
remuneração adequada de seu quadro de profissionais.
Sua Estratégia
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A estratégia da Iguatemi é consolidar e expandir sua posição de liderança no setor de shopping centers
nas regiões em que atua. Sua estratégia, para todos os seus negócios, está orientada de forma que continue
a ter os melhores ativos nas melhores localizações, a organizar sua operação em regiões ou clusters bem
definidos, bem como a fortalecer cada vez mais sua marca. A Iguatemi acredita que desta forma
prosseguirá firme em sua trajetória de crescimento de forma sustentável e com rentabilidade, entregando
valor para seus acionistas dentro ou acima de suas expectativas e previsões. Os elementos principais de
sua estratégia são:
Manter a qualidade de nosso portfólio atual. A Iguatemi acredita que seu portfólio atual lhe proporciona
uma sólida base para suas operações e busca assegurar que eles continuem a ser os melhores ativos em
suas respectivas praças, de forma a melhor servir seu público-alvo e manter seu reconhecimento perante
os segmentos de consumidores das classes A e B das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil. Para
tanto, buscará:
•

Manter atualizados todos os equipamentos de seu portfólio. Para que a Iguatemi
continue a ter ativos de qualidade, promovererá a atualização contínua de todos os
equipamentos do seu portfólio atual, de forma que os elementos de arquitetura e mix de
lojas e serviços continuem em alto padrão de qualidade e acompanhem as últimas
tendências de consumo e de varejo.

•

Posicionar e fortalecer cada vez mais a sua marca. A Iguatemi trabalhou nos últimos 30
anos no desenvolvimento de uma marca forte, e continuará a fazê-lo. A Iguatemi acredita
que a marca “Iguatemi” simboliza alta qualidade e um mix diverso de produtos e
serviços concebidos para os seus consumidores alvo. Por meio de diversas ações de
marketing, e do uso de sua inteligência sobre tendências de varejo e consumo, a Iguatemi
buscará manter o posicionamento de sua marca e sua associação aos padrões de
qualidade e excelência demandados por seu público-alvo.

•

Expandir seus shopping centers atuais. A Iguatemi poderá expandir diversos de seus
shopping centers atualmente em operação. Expansões estão tipicamente sujeitas a
menores riscos e oferecem maiores taxas de retorno, uma vez que reformas normalmente
têm uma porcentagem maior de lojas satélites, fortalecendo o shopping center existente e
geram tráfego adicional de consumidores, sustentando ou aumentando seus resultados
com a operação de seu portfólio atual.

Crescer de forma sustentável e lucrativa. Seu plano de investimentos busca crescimento rentável e
sustentável a longo prazo, com foco principal na geração de valor aos seus acionistas, que será
implementado por meio das seguintes ações:
•

Realizar a concepção, incorporação e administração de novos shopping centers. Acreditamos que o
desenvolvimento de novos shopping centers permitirá a Iguatemi criar instalações modernas que
sejam consistentes com sua marca e sejam projetadas especificamente para atender as necessidades
de seu público-alvo. Para tanto, a Iguatemi continuará a selecionar de forma criteriosa a localização
de seus novos empreendimentos; aplicando a eles arquitetura diferenciada; e proporcionando a eles
mix de lojas de alta qualidade, com lojistas de renome nacional e internacional.

•

Realizar a concepção, incorporação e administração de novos Outlets Premium. A atuação no setor
de Outlets Premium está alinhada com seus negócios, sua expertise, e ao seu público de classes A e
B, e será uma das alavancas de crescimento da Iguatemi nos próximos anos.

•

Continuar a implantar projetos de uso misto. A Iguatemi continuará a aproveitar ao máximo o
potencial de receita e rentabilidade de seus shopping centers por meio da implementação de projetos
complementares para uso misto, como torres comerciais e projetos residenciais próximos aos
shopping centers. Esse tipo de ação, que também pode ser desenvolvida conjuntamente com
parceiros estratégicos, cria sinergias recíprocas entre os shopping centers e os projetos de uso misto,
aumentando a atratividade de ambos os empreendimentos. A Iguatemi buscará conceber seus futuros
empreendimentos sempre visando uso misto.

•

Adquirir maior participação em seus shopping centers. A Iguatemi acredita que a aquisição de
participações adicionais em shopping centers nos quais já detêm uma participação lhe possibilita
melhorar seus resultados sem incremento de riscos, visto que já administra e tem pleno
conhecimento dos mesmos. Atualmente, a Iguatemi possui uma participação média de 66% em seus
shopping centers e pretende adquirir participações adicionais nestes shopping centers por meio de
seus sócios à medida em que surgirem oportunidades.
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•

Adquirir seletivamente participações em shopping centers existentes e outras companhias que
operam no setor de shopping centers. O setor de shopping centers no Brasil é altamente
fragmentado, e acreditamos que surgirão oportunidades interessantes à medida que o setor se
consolidar. A Iguatemi pretende expandir seu portfólio por meio da aquisição de participação em
shopping centers nos quais não participa atualmente e de outras companhias que atuam no segmento
de shopping centers, o que acreditamos poder incrementar sua posição estratégica, quando surgirem
oportunidades apropriadas à sua estratégia de crescimento sustentável e lucrativo.
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8.1 - Negócios Extraordinários

Não aplicável. Não houve aquisições ou alienações de ativos relevantes que não se enquadre como
operação normal dos negócios da Companhia. Todas as informações sobre aquisição ou alienação de
ativos relevantes foram descritas 15.7 neste Formulário de Referência.

PÁGINA: 93 de 281

Formulário de Referência - 2021 - JEREISSATI PARTICIPACOES S.A.

Versão : 1

8.2 - Alterações Significativas na Forma de Condução Dos Negócios do Emissor

Não houve alterações na forma de condução dos negócios da Companhia.
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8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente
Relacionados Com Suas Atividades Operacionais
Os contratos relevantes celebrados pela Companhia com as suas controladas estão relacionados no item
16 Transações com partes relacionadas, deste Formulário de Referência.
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8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.

Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes - Outros

A Companhia não possui bens do ativo não-circulante relevantes para o desenvolvimento de suas
atividades.

PÁGINA: 97 de 281

Formulário de Referência - 2021 - JEREISSATI PARTICIPACOES S.A.

Versão : 1

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui ativos imobilizados de valor relevante. Para maiores informações sobre ativos imobilizados
relevantes para o desenvolvimento das atividades das controladas operacionais da Companhia vide o Formulário de
Referência da Iguatemi.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Marcas

Marcas

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

GRUPO JEREISSATI - 13/11/2027
marca mista

Em relação aos registros de marca já concedidos, não é
possível assegurar que terceiros (ou o próprio INPI) não tentem
contestar nossos registros, como por exemplo através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, também não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A Cia acredita serem
remotas as chances de não renovação do registro de suas
marcas.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre as mesmas e
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes para
negócios similares. Para maiores informações
sobre patentes, marcas, licenças, concessões,
franquias e contratos de transferência de
tecnologia relevantes para o desenvolvimento das
atividades das controladas operacionais da
Companhia vide o Formulário de Referência da
Iguatemi.

GRUPO JEREISSATI - 24/08/2028
marca mista

Em relação aos registros de marca já concedidos, não é
possível assegurar que terceiros (ou o próprio INPI) não tentem
contestar nossos registros, como por exemplo através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, também não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A Cia acredita serem
remotas as chances de não renovação do registro de suas
marcas.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre as mesmas e
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes para
negócios similares. Para maiores informações
sobre patentes, marcas, licenças, concessões,
franquias e contratos de transferência de
tecnologia relevantes para o desenvolvimento das
atividades das controladas operacionais da
Companhia vide o Formulário de Referência da
Iguatemi.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Iguatemi Empresa de
Shopping Centers S.A.

51.218.147/0001-93

Controlada

2049-4

Tipo sociedade

País sede

Brasil

31/12/2020

5,174000

-29,689400

37.357.000,00

31/12/2019

5,290300

27,076200

76.064.000,00

31/12/2018

1,173000

5,434900

60.765.000,00

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

SP

São Paulo

Valor mercado 31/12/2020

3.328.189.000,00

Valor contábil 31/12/2020

1.592.066.000,00

Descrição das atividades
desenvolvidas

Administração de Shopping Centers

Participação do emisor
(%)

50,730000

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A razão para manutenção de tal investimento deve-se à expectativa de seus rendimentos futuros.
JPSP Investimentos e
Participações S.A.

53.790.218/0001-53

1226-2

Controlada

Brasil

31/12/2020

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2019

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,00

SP

São Paulo

Valor mercado 31/12/2017

0,00

Valor contábil 31/12/2017

0,00

Holding no setor de telecomunicações

0,000000

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A controlada, atualmente denominada Vertere Participações S.A., foi vendida em 06 de abril de 2018.

PÁGINA: 100 de 281

Formulário de Referência - 2021 - JEREISSATI PARTICIPACOES S.A.

Versão : 1

9.2 - Outras Informações Relevantes

Com relação ao item 9.1 C deste Formulário:
A Controlada JPSP, em 28 de julho de 2017, teve o Cancelamento do seu registro perante a CVM e a B3
S.A. – Brasil, Bolsa, por esse motivo, essa controlada não apresenta a informação referente ao seu valor
de mercado em 31/12/2017.
A Controlada JPSP, cuja denominação social atual é Vertere Participações S.A., foi vendida em 06 de
abril de 2018.
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10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais
a.

condições financeiras e patrimoniais gerais

A Jereissati Participações S.A. (“Companhia”, e em conjunto com a Iguatemi e suas controladas
“Grupo”), é uma companhia aberta nacional, com ações negociadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3”) – sob o código JPSA3 (ON), e tem por objetivo a participação societária em outras empresas e
a prestação de serviços de assessoria e consultoria econômica, financeira e tributária. A Companhia é
uma holding, sediada no Brasil, na cidade de São Paulo, no bairro Jardim Paulistano, na Rua Angelina
Maffei Vita, 200 – 9º andar parte.
A Companhia é controlada pela GJ Investimentos e Participações S.A. (“GJIP”), que em 31 de
dezembro de 2020 detém, das ações em circulação da Companhia, 55,43% do seu capital total e votante.
A Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. e suas controladas (“Iguatemi” ou “Iguatemi e suas
controladas”) é o principal ativo da Companhia. Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia detém, das
ações em circulação da Iguatemi, 50,73% do seu capital total e votante.
Através da controlada Iguatemi, o Grupo concentra os seus investimentos no setor imobiliário, com
foco em imóveis que produzam renda, notadamente Shopping Centers.
Desse modo, as informações financeiras e patrimoniais divulgadas refletem as informações financeiras
e patrimoniais divulgadas por sua principal controlada, a Iguatemi, e a visão da Companhia está baseada
principalmente, no desempenho da Iguatemi e suas controladas.
As informações financeiras a seguir estão representadas em milhares de reais, exceto percentuais e se
indicado de outra forma.
Investimento na Iguatemi
Shopping Centers
A Iguatemi com sede na Rua Angelina Maffei Vita, nº 200, na cidade de São Paulo - SP, negocia suas
ações na B3, sob a sigla IGTA3, 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.
Os empreendimentos (“shopping centers”) são administrados conjuntamente com os seus sócios e são
constituídos sob a forma de condomínio de edificação e consórcios. Suas operações são registradas pela
Iguatemi, em seus livros contábeis, na proporção da sua participação. A Iguatemi e suas controladas são
detentoras de participação em determinados empreendimentos imobiliários, sendo na sua grande
maioria shopping centers, localizados nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.
Os resultados operacionais da Iguatemi estão sujeitos a tendências sazonais que afetam a indústria de
shopping centers. Vendas de shopping centers geralmente aumentam em períodos sazonais, como nas
semanas antes da páscoa (abril), dia das mães (maio), dia dos namorados (que no Brasil ocorre em
junho), dia dos pais (que no Brasil ocorre em agosto), dia das crianças (que no Brasil ocorre em outubro)
e natal (dezembro). Além disso, a grande maioria dos arrendatários dos shoppings da Iguatemi paga o
aluguel duas vezes em dezembro sob seus respectivos contratos de locação.

O quadro abaixo representa a posição dos principais ativos da Companhia para os exercícios findos em
31 de dezembro de 2020, 2019 e de 2018, representado pelas participações diretas em suas investidas
conforme descrito anteriormente:
Participação % no
Capital (*) (v)

2020
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Controladas
Iguatemi (i)
EDSP66
Alium
BRIO (vi)
FIP BRIO Real Estate (vi)
FIP BRIO II (vi)

Patrimônio
líquido (**)
3.138.571
1.465
103
-

Capital
Social
Integralizado
1.231.313
22.226
792
-

Lucro
líquido
(prejuízo)
do exercício
202.242
(5.414)
-

Ordinárias
(*** )

Total
50,73
96,54
50,00
-

89.345
5.309
-

Votante
50,73
96,54
50,00
-

Lucros a apropriar (iii)
Outros

Investimento
1.592.065
1.415
51
1.593.531
1.593.531
978
1.594.509

Equivalência
patrimonial
102.557
(5.227)
250
(6.387)
87
91.280
124
91.404
91.404

Investimento
1.513.745
(38)
51
33.924
4.541
1.552.223
38
1.552.261
978
1.553.239

Equivalência
patrimonial
157.167
(2)
(5.858)
(1.204)
(232)
149.871
124
149.995
149.995

Participação % no Capital (*) (v)

Controladas
Iguatemi (i)
BRIO (iv)
EDSP66
Alium
FIP BRIO Real Estate (ii) (iv)
FIP BRIO II (ii) (iv)

Patrimônio
líquido (**)
2.987.731
(471)
(39)
103
77.048
49.505

Capital
Social
Integralizado
1.231.313
3.132
15.307
792
68.195
51.975

Lucro líquido
(prejuízo)
do exercício
310.127
(6)
(6.068)
(958)
(1.264)

2019

Ordinárias
(*** )

Total
50,67
40,00
96,54
50,00
44,58
9,41

89.493
1.600
5.309
30
0,5

Votante
50,67
40,00
96,54
50,00
44,58
9,41

Provisão de passivo descoberto EDSP66
Lucros a apropriar (ii)
Outros

Participação *
% no Capital (v)

Controladas
Iguatemi (i)
Vertere
BRIO (iv)
EDSP66
Alium
FIP BRIO Real Estate (ii)
FIP BRIO II (ii)

Patrimônio
líquido (**)
2.835.664
(448)
2.178
103
74.724
17.967

Capital Social
Integralizado
1.231.313
7.501
11.456
792
64.094
22.275

Lucro
líquido
(prejuízo)
do
exercício
256.364
(483)
(8.308)
(24.265)
(4.308)

2018

Ordinárias
(***)

89.493
1.600
5.309
27
0,4

Total
50,7002
40,0000
96,5400
50,0000
44,4400
9,4300

Votante
50,7002
40,0000
96,5400
50,0000
44,4400
9,4300

Provisão de passivo descoberto BRIO
Lucros a apropriar (iii)
Resultado de equivalência s/ outros resultados abrangentes
Outros

Investimento
1.437.687
(179)
2.103
51
33.204
1.693
1.474.559
179
1.474.738
978
1.475.716

Equivalência
patrimonial
130.091
77
(197)
(7.583)
7.194
(407)
129.175
124
129.299
3.849
133.148

(*) Cálculo excluindo ações em tesouraria
(**) Patrimônio líquido referente às informações individuais das investidas
(***) Em milhares de ações
(i) Capital social apresentado deduzido os gastos com emissão de ações
(ii) Quantidade de quotas
(iii) Lucros a apropriar entre a Companhia e a sua controlada Iguatemi
(iv) Patrimônio líquido para fins de equivalência patrimonial com base no item B93 CPC 36(R3) e Item 34 CPC18(R2).
(v) Representa a posição patrimonial de 31 de dezembro de 2019.
(vi) Na data de 06 de julho de 2020, a Companhia vendeu sua participação societária de 40% na Brio com a resilição do acordo de acionistas. Como consequência as
participações detidas no FIP BRIO Real Estate e Brio Real Estate FII foram reclassificadas para instrumentos financeiros.

As participações em controladas diretas e indiretas e negócios controlados em conjunto da Companhia,
após a exclusão das ações em tesouraria, estão demonstradas a seguir:

Sociedade
Atividade
Shopping Centers
Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.
(i)
Administradora Gaúcha de Shopping Centers
S.A. (“AGSC”) (ii)
Shopping Center
AEMP - Administradora de Empreendimentos
Ltda. (“AEMP”) (i)
Shopping Center

País sede

Participação Acionária
Direta
Indireta
2020
2019
2020
2019

50,73%

50,67%

-

-

Brasil

-

-

18,26%

18,24%

Brasil

-

-

50,73%

50,67%

PÁGINA: 103 de 281

Formulário de Referência - 2021 - JEREISSATI PARTICIPACOES S.A.

Versão : 1

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais
AEST - Administradora de Estacionamento
Ltda (“AEST”) (i)
Amuco Shopping S.A. (“Amuco”) (i)
AZ Brasil Comércio Varejista Ltda (“AZBR”)
(i)
ATOW Administradora de Torres Ltda
(“ATOW”) (i)
CSC41 Participações LTDA (“CS41”) (i)
CSC61 Participações Ltda. (“CS61”) (i)
CSC132 Comércio Varejista Ltda (“Polo”) (i)
CSC142 Participações Ltda (“OLSC”) (i)
DV Brasil Comércio Varejista Ltda (“DV
Brasil”) (i)
Galleria Empreendimentos Imobiliários Ltda
("01GL") (i)
Fleury Alliegro Imóveis Ltda. (“FLEURY”) (i)
Milan Comércio Varejista Ltda (“MILA”) (i)
I-Art Produções Teatrais ("IART") (i)
IESTA Porto Alegre Estacionamentos Ltda
(“IESTAPA”) (i)
Iguatemi Estacionamentos Ltda. (“IESTA”) (i)
Iguatemi Leasing Ltda. (“Iguatemi Leasing”)
(i)
Iguatemi Outlets do Brasil ("OLNH") (i)
I-Retail Serv. Consult. De Moda e Particip.
Ltda ("I-Retail") (i)
Iguatemi 365 Ltda (“I365”) (i)
JK Iguatemi Administração de Shopping
Centers Ltda ("JK ADM") (i)
JK Iguatemi Empreendimentos Imobiliários
S.A. (JKIG) (i)
JK Iguatemi Estacionamentos Ltda ("JKES")
(i)
Lasul Empresa de Shopping Centers Ltda
(“Lasul”) (i)
Market Place Participações e Empreendimentos
Imobiliários Ltda (“MPPart”) (i)
Market Place Torres Ltda (“MPT”) (i)
Nova Galleria Empreendimentos Imobiliários
Ltda ("01NG") (i)
Odivelas SP Participações S.A. (“OSPP”) (ii)
Ork Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda
("ORKE") (i)
Praia de Belas Deck Parking Ltda ("PBES") (i)
Riviera Comércio Varejista Ltda (“Vile”) (i)
SCIALPHA Participações LTDA
(“SCIALPHA”) (i)
SCIRP Participações Ltda. (“SCRP”) (i)
Shopping Centers Reunidos do Brasil Ltda
(“SCRB”) (i)
SISP Participações S.A. (“SISP”) (i)
SJRP Iguatemi Empreendimentos Ltda
("SJRP") (i)
SPH 1 Iguatemi Empreendimentos Imobiliários
S.A. ("SPHI") (i)
Maiojama Participações S.A.(ii) (Nota 12(c))

Shopping Center
Shopping Center

Brasil
Brasil

-

-

50,73%
50,73%
50,73%

50,67%
50,67%
50,67%

Shopping Center

Brasil

-

-

Shopping Center
Shopping Center
Shopping Center
Shopping Center
Shopping Center

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

-

-

50,73%
50,73%
50,73%
50,73%
50,73%

50,67%
50,67%
50,67%
50,67%
50,67%

Shopping Center

Brasil

-

-

50,73%

50,67%

Shopping Center
Shopping Center
Shopping Center
Shopping Center

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

-

-

50,73%
40,58%
50,73%
50,73%

50,67%
40,53%
50,67%
50,67%

Shopping Center
Shopping Center

Brasil
Brasil

-

-

50,72%
50,73%

50,66%
50,67%

Shopping Center
Shopping Center

Brasil
Brasil

-

-

50,73%
50,73%

50,67%
50,67%

Shopping Center
Shopping Center

Brasil
Brasil

-

-

50,73%
50,73%

50,67%
50,67%

Shopping Center

Brasil

-

-

50,73%

50,67%

Shopping Center

Brasil

-

-

50,73%

50,67%

Shopping Center

Brasil

-

-

32,46%

32,43%

Shopping Center

Brasil

-

-

50,73%

50,67%

Shopping Center
Shopping Center

Brasil
Brasil

-

-

50,73%
50,73%

50,67%
50,67%

Shopping Center
Shopping Center

Brasil
Brasil

-

-

50,73%
26,38%

50,67%
26,35%

Shopping Center
Shopping Center
Shopping Center

Brasil
Brasil
Brasil

-

-

50,73%
40,58%
50,73%

50,67%
40,53%
50,67%

Shopping Center
Shopping Center

Brasil
Brasil

-

-

50,73%
50,73%

50,67%
50,67%

Shopping Center
Shopping Center

Brasil
Brasil

-

-

50,73%
50,73%

50,67%
50,67%

Shopping Center

Brasil

-

-

50,73%

50,67%

Shopping Center
Shopping Center

Brasil
Brasil

-

-

50,73%
23,84%

50,67%
-

Brasil

-

40,00%

-

-

Brasil

96,54%

96,54%

-

-

Brasil

-

44,58%

-

-

Brasil
Brasil

50,00%

9,41%
50,00%

-

-

Outras companhias
BRIO Capital Imobiliário S.A. (“Brio”) (ii) (iii) Gestão e
administração da
propriedade
imobiliária
Participação
EDSP66 (Nota 12) (i)
societária
Fundo de
FIP BRIO Real Estate (ii) (iv)
investimento
Fundo de
BRIO Real Estate FII (ii) (iv)
investimento
Alium Participações S.A. (ii)
Holding

(i)

Controladas diretas e indiretas que são mensuradas pelo método de equivalência patrimonial e apresentadas
na rubrica de Investimentos nas Demonstrações Financeiras (“controladora”). Nas Demonstrações
Financeiras Consolidadas tais controladas estão devidamente consolidadas.

(ii)

Negócios controlados em conjunto direta e indiretamente pela Companhia, mensurados pelo método de
equivalência patrimonial não consolidados nas Demonstrações Financeiras da Companhia.
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(iii) Em 6 de julho de 2020, a Companhia alienou a totalidade de sua participação minoritária na Brio Capital
Imobiliário S.A. (“Brio”), equivalente a 40% (quarenta por cento) do capital social, à Sollers Investimentos
e Participações Ltda. O acordo de acionistas da Brio Capital Imobiliário S.A., da qual a Companhia era
signatária, foi resilido em função da sua retirada da Brio.
(iv) Com a conclusão da venda da Brio, as participações detidas no FIP Brio Real Estate e Brio Real Estate FII,
anteriormente classicadas em Investimentos, foram transferidas para instrumentos financeiros devido a venda
da participação da Brio.

Principais movimentações dos investimentos:
Iguatemi
Em 7 de janeiro de 2020, a Iguatemi, por meio de sua controlada Lasul Empreendimentos Imobiliários
Ltda, concluiu a aquisição de 47% da Maiojama Partipações S/A (“Maiojama”), pelo valor de
R$123.000 o qual foi liquidado em 7 de janeiro de 2020. A operação consistiu na aquisição de
participação minoritária na Maiojama, detentora de 14% no Shopping Iguatemi Porto Alegre, na torre
Iguatemi Business anexa ao shopping e na administradora Gaúcha, empresa responsável pela
administração do complexo. O valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos da Maiojama na
data da aquisição, foi calculado pela Administração da Iguatemi, através da análise individualizada de
cada uma das contas patrimoniais, sendo o impacto basicamente atribuído ao valor justo da propriedade
para investimento (Shopping Iguatemi Porto Alegre e Torre Iguatemi Business).
Em AGO realizada em 26 de junho de 2020, devido aos impactos do COVID-19, a Iguatemi aprovou
uma nova proposta para destinação do resultado de 2019. A proposta original contemplava uma
distribuição de dividendos no montante de R$150.000. A nova proposta aprovada foi de R$73.655, com
pagamentos em 16 de março de 2020, no montante de R$37.500, cujo valor de R$19.000 foi atribuído
à Companhia e, em 21 de dezembro de 2020 no montante de R$36.155, tendo sido atribuído à
Companhia o de R$18.358. Como consequência, a entrada de recursos no caixa da Companhia foi
significamente reduzida na ordem de aproxidamente menos R$38.575.
Em 26 de fevereiro de 2019, a Iguatemi aprovou sua proposta de distribuição de dividendos no montante
de R$150.000, referente ao resultado do exercício de 2018, sendo R$0,85104117 por ação, cujo valor
de aproximadamente R$76.064 correspondeu a parcela da Companhia. Do montante total, a Iguatemi
efetou o pagamento de (i) 25% em 29 de março de 2019 no montante de R$37.500, sendo o valor de
R$19.013 pagos à Companhia; (ii) 25% em 28 de junho de 2019 no montante de R$37.500, sendo o
valor de R$19.017 pagos à Companhia; (iii) 25% em 30 de setembro de 2019 no montante R$37.500,
sendo o valor de R$19.017 pagos à Companhia; (iv) 25% restantes em 20 de dezembro de 2019 no
montante de R$37.500, sendo o valor de R$19.017 pagos à Companhia. Tal proposta foi submetida e
aprovada na Assembleia Geral Ordinária realizada em 18 de abril de 2019.
Em 30 de julho de 2019, a Iguatemi realizou a venda da sua participação total de 8,4% no Shopping
Iguatemi Caxias (“SCICX” ou “Shopping”), localizado na cidade de Caxias, estado do Rio Grande do
Sul, maiores detalhes da operação, vide comunicado ao mercado.
Em 09 de outubro de 2019, a Iguatemi realizou a venda da participação total de 30% no Shopping
Iguatemi Florianópolis (“SCIFLA” ou “Shopping”), localizado na cidade de Florianópolis, estado de
Santa Catarina, maiores detalhes da operação, vide comunicado ao mercado da Iguatemi.
Vertere
Investimento na Vertere (atual denominação da “JPSP”)
Em 6 de abril de 2018, a Companhia concluiu a alienação a PARTHICA PARTICIPAÇÕES LTDA, da
totalidade da sua participação detida no capital social da Vertere Participações S.A., atual denominação
da JPSP INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Vertere”), pelo valor de R$36.000 conforme
contrato de compra e venda celebrado em 21 de fevereiro de 2018. Na data das Demonstrações
Financeiras da Companhia, o valor a receber, líquido de provisão para perda, era de R$11.292.
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Na data da conclusão da venda, a Vertere era uma companhia não operacional, possuía como
investimentos, 100% da Infinity Trading Limited. ("Infinity"); 100% da Nanak RJ Participações S.A.
(“Nanak), e participação indireta de 8,43% na LiQ Participações S.A. (“LIQ”). Através de sua
controlada direta Nanak, a Vertere detinha 20.795 debêntures da 1ª série da 4ª emissão da LiQ.
Adicionalmente, na data da conclusão da venda, as 352.893 ações ordinárias da LIQ, detidas pela
Vertere, estão registradas como instrumento financeiro mensurado a valor justo por meio do resultado.
A Infinity, subsidiária integral da Vertere, com sede em Tortola – Ilhas Virgens Britânicas, foi
constituída em 1996, era uma companhia não operacional cujo seu objetivo social era de prestar serviços
de gerenciamento e assessoria em operações financeiras à sua controladora.
A Nanak, subsidiária integral da Vertere, era uma companhia não operacional de participações, que em
na data da conclusão da venda, não possuía outros ativos relevantes.

Posição financeira
Consolidado

No consolidado, em 31 de dezembro de 2020, 2019 e de 2018 a Companhia apresentava uma posição
de caixa de R$1.809.746, R$1.083.701 e de R$695.546 e os empréstimos e financiamentos consolidados
da Companhia apresentavam uma posição de R$3.574.985, R$2.466.811 e de R$2.329.216, resultando
em uma posição de dívida líquida de R$1.765.239, R$1.383.110 e de R$1.633.670, respectivamente. A
posição financeira para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foi reapresentada conforme Item
10.4(b) deste Formulário.
As receitas operacionais consolidadas da Companhia provêm substancialmente da sua controlada
Iguatemi e a principal entrada de recursos financeiros da Companhia são os dividendos distribuídos pela
Iguatemi.
A receita bruta consolidada da Companhia em 2020 foi de R$764.402 e o seu lucro consolidado foi de
R$176.080. Em 2019 foi de R$863.020 e o seu lucro consolidado foi de R$285.588. Em 2018 a receita
bruta foi de R$827.631 e o seu lucro consolidado foi de R$239.664.
O índice de endividamento geral consolidado da Companhia, medido pela soma do Passivo circulante
com o Passivo não circulante, dividido pelo Patrimônio líquido da Companhia, era de 121,0% em 31 de
dezembro de 2020, 90,1% em 31 de dezembro de 2019 e 89,0% em 31 de dezembro de 2018. O índice
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foi reapresentado conforme Item 10.4(b) deste
Formulário.
Além do índice de endividamento acima descrito, o índice de liquidez geral consolidado da Companhia,
medido pela soma dos ativos circulantes e não circulantes sobre a soma do passivo circulante e do não
circulante era de 1,83 em 31 dezembro de 2020, 2,11 em 31 de dezembro de 2019 e 2,12 em 31 de
dezembro de 2018. O índice para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foi reapresentado
conforme Item 10.4(b) deste Formulário.

Companhia
Nas suas demonstrações financeiras individuais, a Companhia apresentou:
Em 31 de dezembro de 2020 uma posição de caixa de R$132.464 e os empréstimos e financiamentos
totalizavam R$120.455, resultando em posição de caixa líquido de R$12.009.
Em 31 de dezembro de 2019 uma posição de caixa de R$58.350 e os empréstimos e financiamentos
totalizavam R$87.999, resultando em posição de dívida líquida de R$29.649.
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Em 31 de dezembro de 2018 uma posição de caixa de R$12.047 e os empréstimos e financiamentos
totalizavam R$87.897, resultando em posição de dívida líquida de R$75.850.
O índice de endividamento geral da Companhia, medido pela soma do Passivo circulante com o Passivo
não circulante, dividido pelo Patrimônio líquido da Companhia, era de 9,5% em 31 de dezembro de
2020, 8,6% em 31 de dezembro de 2019 e de 8,8% em 31 de dezembro de 2018. O índice para o
exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foi reapresentado conforme Item 10.4(b) deste Formulário.
O índice de liquidez geral da Companhia, medido pela soma dos ativos circulantes e não circulantes
sobre a soma do passivo circulante e do não circulante era de 11,51 em 31 de dezembro de 2020, 12,58
em 31 de dezembro de 2019 e de 12,36 em 31 de dezembro de 2018. O índice para o exercício findo
em 31 de dezembro de 2018 foi reapresentado conforme Item 10.4(b) deste Formulário.
Além da posição de caixa, dos índices de endividamento e liquidez acima descritos, nas demonstrações
financeiras individuais, a receita bruta da Companhia em 31 de dezembro de 2020 foi de R$2.887
apresentando um lucro de R$76.500. Em 31 de dezembro de 2019 foi de R$2.876 apresentando um
lucro de R$128.664. Em 31 de dezembro de 2018 foi de R$2.869 apresentando um lucro de R$110.154.

Com relação aos investimentos consolidados nas Demonstrações Financeiras da Companhia:
Iguatemi
A posição de caixa da controlada Iguatemi em 31 de dezembro de 2020 era de R$1.674.197 e os
empréstimos, financiamentos e debêntures da Iguatemi totalizavam R$3.370.616, resultando em uma
posição de dívida líquida de R$1.696.419.
A posição de caixa da controlada Iguatemi em 31 de dezembro de 2019 era de R$1.022.560 e os
empréstimos, financiamentos e debêntures da Iguatemi totalizavam R$2.315.664, resultando em uma
posição de dívida líquida de R$1.293.104.
A posição de caixa da controlada Iguatemi em 31 de dezembro de 2018 era de R$683.303 e os
empréstimos, financiamentos e debêntures da Iguatemi totalizavam R$2.186.154, resultando em uma
posição de dívida líquida de R$1.502.851.
O índice de endividamento geral da Iguatemi, medido pelo pela soma do Passivo circulante com o
Passivo não circulante, dividido pelo Patrimônio líquido da Iguatemi, mostrado pela participação do
capital de terceiros sobre o total do passivo da Iguatemi em 31 de dezembro de 2020 era de 117,8%, em
31 de dezembro de 2019 era de 87,6%, e em 31 de dezembro de 2018 era de 85,9%. O índice para o
exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foi reapresentado conforme Item 10.4(b) deste Formulário.
O índice de liquidez geral da Iguatemi, medido pela soma dos ativos circulantes e não circulantes sobre
a soma do passivo circulante e do não circulante era de 1,85 em 31 de dezembro de 2020, 2,14 em 31
de dezembro de 2019 e 2,16 em 31 de dezembro de 2018. O índice para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2018 foi reapresentado conforme Item 10.4(b) deste Formulário.
Além do caixa, endividamento e liquidez descritos acima, a receita bruta da Iguatemi em 31 de
dezembro de 2020 foi de R$762.904 e o seu lucro líquido foi de R$202.324. Em 31 de dezembro de
2019 foi de R$861.528 e o seu lucro líquido foi de R$314.301. Em 31 de dezembro de 2018 foi de
R$826.143 e o seu lucro líquido foi de R$260.326.

Vertere
A controlada Vertere foi vendida em 6 de abril 2018.

b.

estrutura de capital

Exercício social 2020:
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O capital social subscrito e integralizado na data do encerramento social findo em 31 de dezembro de
2020 era de R$741.986.608,51, representado por 87.889.174 ações ordinárias, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal.

Exercício social 2019:
O capital social subscrito e integralizado na data do encerramento social findo em 31 de dezembro de
2019 era de R$741.986.608,51, representado por 87.889.174 ações ordinárias, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal.

Exercício social 2018:
O capital social subscrito e integralizado na data do encerramento social findo em 31 de dezembro de
2018 era de R$741.986.608,51, representado por 87.889.174 ações ordinárias, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal.
Conversão de Ações
Em Assembleia Geral Extraordinária Especial da Companhia e Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia, realizadas em 18 de janeiro de 2018, foi aprovado a conversão da totalidade das ações
preferenciais em ações ordinárias da Companhia, na proporção de 1 ação preferencial para cada 0,9
ação ordinária (“Conversão de Ações”), passando o capital social da Companhia a ser dividido em
87.891.937 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Reunião de Conselho de Administração
Em reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 14 de março de 2018, foi
aprovada dentre outas matérias, o cancelamento de 2.763 ações ordinárias de emissão da Companhia
que se encontrava em tesouraria, sem redução do valor do capital social, passando o capital a ser
dividido em 87.889.174 ações ordinárias, já considerando o ajuste de frações advindo da Conversão de
ações da Companhia. Será oportunamente convocada Assembleia Geral Extraordinária para ajustar o
número de ações em que se divide o capital social constante do artigo 5º do Estatuto Social, tendo em
vista o cancelamento de ações e o ajuste das frações ora aprovado.
Desta forma, na data deste Formulário, o capital social subscrito e integralizado era de
R$741.986.608,51, representado por 87.889.174 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem
valor nominal.

Com relação à estrutura de capital da Companhia:
Nas demonstrações financeiras individuais, a estrutura de capital da Companhia, em termos de
percentual de capital próprio e de capital de terceiros era a seguinte: em 31 de dezembro de 2020 91,3%
de capital próprio e 8,7% capital de terceiros, em 31 de dezembro de 2019 92,0% de capital próprio e
8,0% capital de terceiros e em 31 de dezembro de 2018 91,9% de capital próprio e 8,1% capital de
terceiros. Os índices referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 foram reapresentados
conforme Item 10.4(b) deste Formulário.
Já nas demonstrações financeiras consolidadas, a estrutura de capital da Companhia, em termos de
percentual de capital próprio e de capital de terceiros era a seguinte: em 31 de dezembro de 2020 45,3%
de capital próprio e 54,7% de capital de terceiros, em 31 de dezembro de 2019 52,6% de capital próprio
e 47,4% de capital de terceiros e em 31 de dezembro de 2018 52,9% de capital próprio e 47,1% de
capital de terceiros. Os índices referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 foram
reapresentados conforme Item 10.4(b) deste Formulário.

Com relação a:
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i.

Hipóteses de resgate

Não há hipóteses de resgate de ações de emissão da Companhia além das legalmente previstas.
ii.

Fórmula de cálculo do valor de resgate

Não aplicável devido não haver hipóteses de resgate de ações de emissão da Companhia além das
legalmente previstas.

c.

capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Consolidado
Considerando o perfil do endividamento consolidado da Companhia, composto por dívidas bancárias,
debêntures e financiamentos, o fluxo de caixa e a posição de liquidez, a sua Administração acredita que
a Companhia apresenta liquidez e recursos de capital suficientes para cobrir os investimentos, despesas,
dívidas e outros valores a serem pagos nos próximos anos, embora não se possa garantir que tal situação
permanecerá igual. Caso a Administração da Companhia entenda ser necessário contrair empréstimos
para financiar os seus investimentos e aquisições, a sua Administração acredita ter capacidade para
contratá-los atualmente.
No consolidado, a Companhia e suas controladas vêm obtendo fluxos de caixa positivos resultante do
exercício de suas atividades operacionais. O fluxo de caixa de suas atividades operacionais atingiu os
montantes de R$123.548, R$360.749 e R$389.229, nos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2020, 2019 e de 2018, respectivamente. Este fato atesta a sua capacidade histórica de
geração de recursos.
Os fluxos de caixa consolidados das atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos da
Companhia nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e de 2018 estão
apresentados na tabela a seguir:
Demonstração do Fluxo de Caixa
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Caixa líquido usado nas atividades de investimento
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento
Aumento (redução) líquida de caixa e equivalentes de
caixa
No início do período
No fim do período
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de
caixa

2020
123.548
123.548
(1.157.671)
(1.157.671)
1.015.759
1.015.759

2019
360.749
360.749
(350.243)
(350.243)
12.170
12.170

Consolidado
2018
389.229
389.229
(393.414)
(393.414)
(24.299)
(24.299)

(18.364)
46.977
28.613

22.676
24.301
46.977

(28.484)
52.785
24.301

(18.364)

22.676

(28.484)

Em 31 de dezembro de 2020, o caixa consolidado reduziu R$18.364 em relação a dezembro de 2019.
Dentre as principais variações destacamos:
• Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais de R$123.548;
• Investimento de R$1.157.671, gastos principalmente com aquisições de participações e
aplicações financeiras do caixa consolidado da Companhia;
• Caixa das atividades de financiamento no valor de mais R1.015.759, valor principalmente por
conta das captações ao longo de 2020.
Em 31 de dezembro de 2019, o caixa consolidado aumentou R$22.676 em relação a dezembro de 2018.
Dentre as principais variações destacamos:
• Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais de R$360.749;
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•
•

Investimento de R$350.243, gastos principalmente com os projetos greenfield e aquisições de
participações;
Caixa das atividades de financiamento no valor de mais R$12.170.

Em 31 de dezembro de 2018, o caixa consolidado reduziu R$28.484 em relação a dezembro de 2017.
Dentre as principais variações destacamos:
• Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais de R$389.229;
• Investimento de R$393.414, gastos principalmente com os projetos greenfield e aquisições de
participações;
• Caixa das atividades de financiamento no valor de menos R$24.299.

Companhia
Já, nas suas demonstrações financeiras individuais, a Companhia apresentou posição de caixa líquido
para no montante de R$12.009 para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, e de dívida líquida
para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018, nos montantes de R$29.649
e R$75.850, respectivamente.
Para 31 de dezembro de 2020, devido aos impactos do COVID-19, a Iguatemi reduziu sua proposta de
dividendos, resultando para a Companhia, uma redução de aproximadamente R$38.575 no montante
dos dividendos recebidos. Neste mesmo período, a Companhia contratou um empréstimo de R$50.000
junto ao Banco Alfa S.A., visando suprir essa redução de recursos e manter seu equilíbrio financeiro.
Para 31 de dezembro de 2019, a Companhia apresentou uma redução em sua posição de dívida líquida,
em relação aos exercícios de 2018 e 2017, devido principalmente as entradas de caixa (i) R$76.064
aproximadamente de dividendos da Iguatemi; (ii) R$15.757 advindo da restituição de IRPJ e CSLL; e
(iii) R$13.023 referente parte do contrato de compra e venda da Vertere. Adicionalmente, com o
objetivo de alongar o perfil dos empréstimos existentes, renegociou os prazos e as taxas dos
empréstimos já contratados junto ao Banco Safra e ao Banco Itaú. A entrada desses recursos e o
alongamento do perfil de seus empréstimos foram suficientes para equilibrar o seu fluxo financeiro na
data de 31 de dezembro de 2019.
Para o exercício de 2018, a posição de dívida líquida da Companhia referem-se substancialmente, aos
contratos de financiamentos com o Banco Itaú Unibanco S.A. e Banco Safra S.A. (“Banco Safra”), cujas
características à época eram: (i) Banco Itaú, no montante de R$26.000, com taxa de 100% CDI + 2,25%
a.a., pelo prazo de 2 anos, com vencimentos semestrais dos juros, previstos para 27/08/2018,
26/02/2019, 26/08/2019 e vencimento do principal previsto para 26/02/2020; e (ii) Banco Safra, oriundo
da renegociação do saldo do empréstimo contrato com o Banco Bradesco S.A. no montante de
R$61.681, à taxa de 100% CDI + 1,50% a.a., com vencimentos de principal mais juros previstos para
29/11/2019, 30/11/2020 e 29/11/2021.
Atualmente a principal fonte recursos da Companhia é o fluxo de dividendos da sua controlada
Iguatemi. A Companhia estima que um aumento nos fluxos de dividendos, da sua principal controlada
operacional Iguatemi, seja suficiente para financiar o seu capital de giro. Porém caso a Administração
entenda ser necessário contrair empréstimos para financiar os seus investimentos e aquisições, a sua
Administração acredita ter capacidade para contratá-los atualmente.

Com relação aos investimentos consolidados nas Demonstrações Financeiras da Companhia:
Iguatemi
O endividamento da Iguatemi é composto pela sua dívida onerosa, que é formada pelas linhas do passivo
de empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo e pelas debêntures de curto e longo prazo.
A Iguatemi vem obtendo fluxos de caixa positivos resultante do exercício de suas atividades
operacionais. O fluxo de caixa de suas atividades operacionais atingiu os montantes de R$138.333,
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R$402.441 e R$407.709, nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e de 2018,
respectivamente. Este fato atesta a capacidade histórica de geração de recursos da Iguatemi. Nesses
períodos, os recursos detidos em caixa provenientes da geração operacional, adicionados aos recursos
obtidos no mercado, conferiram à Iguatemi a capacidade de pagamento necessária para fazer frente aos
seus investimentos.

Vertere
A controlada Vertere foi vendida em 6 de abril de 2018.

d.

fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes
utilizadas

Companhia
Para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, as principais fontes de recursos utilizadas pela
Companhia foram (i) a captação de um novo empréstimo junto ao Banco Alfa S.A, no montante de
R$50.000; e (ii) o recebimento de dividendos de sua controlada Iguatemi no montante de R$37.358.
Para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, a principal fonte de recursos da
Companhia foi o fluxo de dividendos oriundo dos resultados da sua principal controlada operacional
Iguatemi, recebimento de restituições de IRPJ e CSLL, recebimento de parte da venda da Vertere, além
dos empréstimos de longo prazo. Ao longo de 2019, a Companhia recebeu (i) R$76.064
aproximadamente de dividendos da Iguatemi; (ii) R$15.757 advindo da restituição de IRPJ e CSLL;
(iii) R$13.023 referente parte do contrato de compra e venda da Vertere; e (iv) adicionalmente, com o
objetivo de alongar o perfil dos empréstimos existentes, renegociou os prazos e as taxas dos
empréstimos já contratados junto ao Banco Safra e ao Banco Itaú. A entrada desses recursos foi
suficiente para equilibrar o seu fluxo financeiro.
Com relação aos investimentos consolidados nas Demonstrações Financeiras da Companhia:
Iguatemi
As fontes de financiamento da Iguatemi são destinadas, atualmente, exclusivamente a aquisições, aos
novos projetos greenfields e expansões, por meio da contratação de linhas de crédito imobiliárias e
debêntures e Certificado de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) com os bancos comerciais.
A linha de crédito imobiliário, em sua maioria, é indexada à Taxa Referencial, acrescida de spread
acordado entre o banco ofertante da linha de crédito e a controlada Iguatemi e possui, em média, 10
anos para pagamento. O crédito imobiliário pode ser tomado para até 80% do CAPEX total do projeto.
As debêntures e os CRI’s, por sua vez, são atreladas ao CDI.
Adicionalmente, a controlada Iguatemi utiliza os fluxos de caixa gerados pelos shoppings em operação
e o seu caixa atual para o financiamento do seu capital de giro, não existindo financiamento para capital
de giro.

Vertere
Essa controlada foi vendida em 6 de abril de 2018.

e.

fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes
que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

Companhia
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A Companhia espera atender as suas necessidades de capital de giro através dos fluxos de dividendos
oriundos de suas controladas e financiamentos de longo prazo que apresentarem taxas atrativas que
possam alavancar os seus investimentos.

Iguatemi
A Iguatemi pretende utilizar como fonte de financiamento para investimentos, linhas de crédito
imobiliário e outras linhas de financiamento como emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários
(“CRI”) e debêntures com bancos comerciais, desde que apresentem taxas atrativas que possam
alavancar os seus projetos.

f.

níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo, ainda: (i) contratos
de empréstimo e financiamento relevantes; (ii) outras relações de longo prazo com
instituições financeiras; (iii) grau de subordinação entre as dívidas; e (iv) eventuais restrições
impostas à Companhia, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de
novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores
mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas
restrições

As tabelas a seguir demonstram a posição e evolução da dívida consolidada nas demonstrações
financeiras da Companhia relativa a empréstimos e financiamentos, em 31 de dezembro de 2020, 2019
e de 2018.
(i) contratos de empréstimo e financiamento relevantes
Empréstimos e financiamentos por natureza
2020
75.026
75.026

Operação swap (*)
Total não circulante

2019
63.148
63.148

Controladora

Consolidado
2018
55.165
55.165

Consolidado

Debêntures e juros provisionados sobre debêntures
RB Capital 96% do CDI
RB Capital CDI - 0,10% a.a
Apice 97,5% do CDI
Banco Itaú 92,50% do CDI (*)
Banco Santander CDI + 0,75% a.a.
RB Capital CDI + 0,15% a.a
Banco Itaú TR + 5,0% a 8,6% a.a.
Banco Itaú TR + 6,0% a.a
Banco Santander CDI + 1,54% a.a.
RB Capital CDI + 1,30% a.a
RB Capital CDI + 1,30% a.a
Banco Itaú TR + 5,0% a 8,6% a.a.
Banco Itaú TR + 6,0% a.a
Banco Alfa S.A. CDI + 2,9% a.a.
Banco Safra CDI + 1,75% a.a
Banco Itaú CDI + 1,40% a.a
Banco Safra CDI + 1,50% a.a
Banco Itaú CDI + 2,25% a.a
Instituições não financeiras IGP-DI
Total

2020
2019
2018
50.589
49.046 61.565
20.820 26.434
- 61.681
- 26.216
120.455 87.999 87.897

2020
1.271.148
277.081
273.411
251.526
225.612
207.600
185.150
171.746
133.315
103.054
100.307
98.826
84.430
71.324
50.589
49.046
20.820
3.574.985

2019
528.430
278.359
276.339
250.649
214.691
200.878
202.549
146.647
101.536
100.481
78.063
61.565
26.434
190
2.466.811

2018
581.221
283.016
275.562
249.298
205.979
205.022
160.254
102.628
101.870
76.083
61.681
26.216
386
2.329.216

Circulante
Não circulante

18.108 18.203 31.474
102.347 69.796 56.423

680.077
2.894.908

133.107
2.333.704

131.527
2.197.689

(*)
A Iguatemi celebrou contrato de CCB no montante de R$150.000, com juros de 4% a.a., mais atualização monetária com base
no IPCA, contudo, no dia 18 de julho de 2013, a Iguatemi celebrou contrato de operação de swap de fluxo de caixa com o Banco
Itaú BBA S.A., com o objetivo de reduzir o risco de oscilação do indexador da dívida do CRI, desta forma, o contrato de swap
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prevê que a Iguatemi seja obrigada a pagar 92,5% do CDI (ponta passiva) e a receber 4% a.a. + IPCA (ponta ativa). Em 31 de
dezembro de 2020, o valor da dívida do CRI líquido dos custos de transação é de R$225.612 (2019 - R$214.691; 2018 R$205.979)
e o valor do instrumento financeiro derivativo (swap) era de R$75.026 (2019 – R$63.148; 2018 – R$55.165), resultando na dívida
líquida de R$150.586 (2019 - R$151.543; 2018 – R$150.814).

Empréstimos e financiamentos por instituição

Operação de secutiritização
Debêntures
Banco Itaú Unibanco
Banco Santander
Banco Alfa
Banco Safra
Instituições não financeiras

Controladora
2020
2019
2018
20.820 26.434 26.216
50.589
49.046 61.565 61.681
120.455 87.999 87.897

2020
1.186.301
1.271.148
707.247
310.654
50.589
49.046
3.574.985

2019
1.209.913
528.430
465.835
200.878
61.565
190
2.466.811

Consolidado
2018
1.217.396
581.221
468.532
61.681
386
2.329.216

Controladora
2020
2019
2018
120.455 87.999 87.897
-

2020
3.114.170
460.815
-

2019
2.241.911
224.710
190

Consolidado
2018
2.092.493
236.337
386

120.455 87.999

3.574.985

2.466.811

2.329.216

2019
2.329.216
200.000
(81.014)
(145.496)
155.661
8.444
2.466.811

Consolidado
2018
2.231.897
675.176
(583.868)
(161.748)
160.551
7.208
2.329.216

Composição da dívida por indexador

CDI
TR
IGP - DI

87.897

Movimentação dos empréstimos e financiamentos

Saldo inicial
Captações
Pagamento de principal
Encargos financeiros pagos
Juros provisionados
Custos de captação
Saldo final

2020
87.999
50.000
(17.449)
(4.616)
4.521
120.455

Controladora
2019
2018
87.897 92.612
- 26.000
- (30.423)
(6.409) (9.247)
6.511
8.955
87.999 87.897

2020
2.466.811
1.210.100
(125.818)
(102.229)
119.394
6.727
3.574.985

Descrição das principais captações e pagamentos de empréstimos e financiamentos
(a)

Empréstimos e financiamentos

Companhia
Em 2 de outubro de 2020, a Companhia celebrou um empréstimo na modalidade CCB com o Banco Alfa
S.A., no valor de R$50.000, com taxa CDI +2,90% a.a. A amortização dos juros será semestral com
pagamento do principal no vencimento do contrato previsto para 19 de setembro de 2023. Esta operação
não possui cláusulas de “covenants” e garantias. Em 31 de dezembro de 2020, o saldo é de R$50.589.
Em 26 de setembro de 2019, foi assinado o 2º aditamento contemplando as mudanças de taxa de juros
e cronograma de pagamentos do empréstimo contratado junto ao Banco Itaú em 26 de fevereiro de 2018,
no montante de R$26.000. A nova taxa de juros é 100% CDI + 1,40% a.a., pelo prazo de 5 anos, com
vencimentos semestrais dos juros previstos para 22/06/2020, 21/12/2020, 21/06/2021, 20/12/2021,
20/06/2022, 20/12/2022, 20/06/2023, 20/12/2023, 20/06/2024, 20/12/2024 e vencimento do principal
previsto para 21/12/2020, 20/12/2021, 20/12/2022, 20/12/2023 e 20/12/2024. O empréstimo não possui
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garantias. Originalmente o empréstimo previa uma taxa de 100% CDI + 2,25% a.a., pelo prazo de 2
anos, com vencimentos semestrais dos juros, previstos para 27/08/2018, 26/02/2019, 26/08/2019 e
vencimento do principal previsto para 26/02/2020.
Em 29 de novembro de 2019, foi assinado o 2º aditamento contemplando as mudanças de taxa de juros
e cronograma de pagamentos do empréstimo contratado junto ao Banco Safra S.A. (“Banco Safra”). A
nova taxa de juros é 100% CDI + 1,75% a.a., pelo prazo de 5 anos, com vencimentos de principal mais
juros previstos para 21/12/2020, 20/12/2021, 20/12/2022, 20/12/2023 e 20/12/2024. O empréstimo não
possui garantias. Originalmente o empréstimo previa uma taxa de 100% CDI + 1,50% a.a., com
vencimentos de principal mais juros previstos para 29/11/2019, 30/11/2020 e 29/11/2021.
Para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, a Companhia pagou R$6.409 à titulo de juros
(2018 – R$30.423 à título de principal e R$9.247 à título de juros).

Iguatemi
Em 18 de março de 2020 a Iguatemi celebrou uma Cédula de Crédito Bancária com o Banco Santander
(Brasil) S.A, no valor de R$100.000, com taxa de CDI + 1,54% a.a, com o objetivo de manter a
disponibilidade de caixa para fazer frente as incertezas causadas pela pandemia do COVID-19. A
amortização ocorrerá em 13 de setembro de 2021. Em 31 de dezembro de 2020, o saldo é de R$103.054.
Esta operação não possui cláusula de “covenants” dívida líquida/ebitda e ebitda/despesa financeira.
Em 23 de março de 2020, com o objetivo de aumentar sua participação no Praia de Belas Shopping
Center, a Iguatemi celebrou um financiamento com o Itaú Unibanco S.A., no valor de R$174.600, com
taxa escalonada entre TR + 8,60 e TR + 5,0%, taxa essa verificada mensalmente com base na Taxa Selic
apurada na data de cada vencimento. A amortização ocorrerá no prazo de 120 meses, através do Sistema
de Amortização Constante - SAC. Em 31 de dezembro de 2020, o saldo é de R$171.746, líquido dos
custos de captação no montante de R$2.951. Esta operação não possui cláusula de “covenants” dívida
líquida/ebitda e ebitda/despesa financeira.
Em 23 de março de 2020, com o objetivo de aumentar sua participação no Esplanada Shopping, a
Iguatemi celebrou um financiamento com o Itaú Unibanco S.A., no valor de R$85.500, com taxa
escalonada entre TR + 8,60 e TR + 5,0%, taxa essa verificada mensalmente com base na Taxa Selic
apurada na data de cada vencimento. A amortização ocorrerá no prazo de 120 meses, através do Sistema
de Amortização Constante - SAC. Em 31 de dezembro de 2020, o saldo é de R$84.430, líquido dos
custos de captação no valor de R$1.106. Esta operação não possui cláusula de “covenants” dívida
líquida/ebitda e ebitda/despesa financeira.
Em 14 de novembro de 2019, a Iguatemi foi autorizada pelo seu Conselho de Administração a emitir
uma Nota Promissória. A operação foi concluída em 29 de novembro de 2019, no valor de R$200.000
com remuneração de CDI + 0,75% a.a., e amortização de 18 meses. Em 31 de dezembro de 2019, o
saldo era de R$200.878.

(b)

Debêntures públicas e privadas

Nona emissão
Em maio de 2020, a Iguatemi realizou sua nona emissão de Debêntures, através de oferta pública via
Instrução CVM 476. Foram alocadas 300.000 (trezentas mil) debêntures em uma única série, escriturais,
quirografárias e não conversíveis em ações e com valor nominal unitário de R$1.000 (mil reais), com
vencimento final em 28 de maio de 2023.
A emissão de debêntures foi realizada com base nas deliberações das Reuniões do Conselho de
Administração realizadas em maio de 2020.
O prazo de vencimento será de 3 (três) anos, contados da data de emissão, o valor nominal das
debêntures será integralmente amortizado em uma única parcela, na data de vencimento das debêntures.
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Nas debêntures, incidirão juros remuneratórios correspondente à 100% da variação acumulada das taxas
DI Over, acrescida exponencialmente de uma sobretaxa ou spread de 3,0% a.a., base 252 dias úteis,
todos calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, desde
a primeira data de integralização, até a data do efetivo pagamento.
Os custos de emissão das debêntures são amortizados ao resultado pelo método do custo efetivo e
apresentados na rubrica “Debêntures”, como redução da dívida. Os custos desta 9ª emissão a serem
amortizados em 31 de dezembro de 2020 totalizam R$6.134 (não circulante R$2.454).
Décima emissão
Em 2 outubro de 2020, a Iguatemi realizou sua 10ª emissão de debêntures, através de oferta pública via
Instrução CVM 476. Foram alocadas 500.000 (quinhentas mil) debêntures em até duas séries, com vasos
comunicantes, escriturais, quirografárias e não conversíveis em ações e com valor nominal unitário de
R$1.000 (mil reais), sendo a primeira série com vencimento final em 28 de setembro de 2025 e a
segunda série com vencimento de 50% em 28 de setembro de 2026 e 50% em 28 de setembro de 2027.
A emissão de debêntures foi realizada com base nas deliberações das Reuniões do Conselho de
Administração realizadas em setembro de 2020.
O prazo de vencimento será de 5 (cinco) anos para a primeira série e 7 (sete) anos para a segunda série,
contados da data de emissão. O valor nominal das debêntures da primeira série será integralmente
amortizado em uma única parcela, na data de vencimento das debêntures e, o valor nominal das
debêntures da segunda série será amortizado em duas parcelas.
Nas debêntures da primeira série, incidirão juros remuneratórios correspondente à 100% da variação
acumulada das taxas DI Over, acrescida exponencialmente de uma sobretaxa ou spread de 2,15% ao
ano, base 252 dias úteis, e para a segunda série incidirão juros remuneratórios correspondente à 100%
da variação acumulada das taxas DI Over, acrescida exponencialmente de uma sobretaxa ou spread de
2,45% ao ano, base 252 dias úteis todos calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis
por dias úteis decorridos, desde a primeira data de integralização até a data do efetivo pagamento de
ambas as séries.
Os custos de emissão das debêntures são amortizados ao resultado pelo método do custo efetivo e
apresentados na rubrica “Debêntures”, como redução da dívida. Os custos a serem amortizados em 31
de dezembro de 2020 totalizam R$2.972 (não circulante R$2.532).

(b.1) Resumo das emissões de debêntures
Iguatemi
Emissor

Emissão

Principal

Vencimento

Iguatemi

4ª

R$400 milhões

2021

Iguatemi
Iguatemi

7ª
9ª

R$395,2 milhões
R$300 milhões

2024
2023

Iguatemi

10ª

R$500 milhões

2025 a 2027

Taxas
1a. série 100% CDI + 0,82%
a.a
2a. série IPCA+ 4,31% a.a
1ª série: 107,5% do CDI;
2ª série: 100% do CDI +
0,82% a.a.;
3ª série: 109% do CDI
100% do CDI + 3% a.a.
1ª série: 100% do CDI +
2,15% a.a.;
2ª série: 100% do CDI +
2,45% a.a.

2020

Consolidado
2019
2018

78.598

130.216

182.257

395.223
295.136

398.214
-

398.964
-

502.191
1.271.148

528.430

581.221

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Iguatemi amortizou parcela do principal mais
juros das debêntures da 3ª emissão, no montante de R$92.520 (2019 - R$88.513; 2018 – R$488.995),
conforme movimentação abaixo.
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Movimentação das debêntures

Saldo inicial
Captações
Pagamento de principal e juros
Juros provisionados
Custos de captação
Saldo Final

2020
528.430
800.000
(92.520)
33.202
2.036

2019
581.221
(88.513)
34.492
1.230

Consolidado
2018
636.543
395.176
(488.995)
37.656
841

1.271.148

528.430

581.221

O cronograma de amortização do valor principal, classificados no passivo não circulante é como segue:
2020
300.000
395.176
100.000
400.000
1.195.176
(7.942)
1.187.234

2020 4ª emissão
2021 4ª emissão
2021 4ª emissão Atualização monetária
2023 9ª emissão
2024 7ª emissão
2025 10ª emissão
2027 10ª emissão
Custos de emissão a apropriar

Consolidado
2019
2018
53.765
50.000
50.000
22.604
20.034
395.176
395.176
467.780
518.975
(2.323)
(3.022)
465.457
515.953

Cálculo da taxa interna de retorno (TIR):

Data

Valor
nominal

4ª

15/02/2013

403.497

4ª

15/02/2013

50.663

7ª

20/09/2018

231.591

7ª

20/09/2018

66.359

7ª

20/09/2018

9ª

Emissão

Despesa
com
emissão
(3.471)

Valor
líquido

Taxa de juros projetada

TIR

400.026

Utilizado a métrica da BMF, sendo a curva a partir de 31/12/2020

10,88%

(434)

50.229

Utilizado a métrica da BMF, sendo a curva a partir de 31/12/2020

10,07%

(2.156)

229.435

Utilizado a métrica da BMF, sendo a curva a partir de 31/12/2020

4,76%

(618)

65.741

Utilizado a métrica da BMF, sendo a curva a partir de 31/12/2020

5,24%

100.940

(940)

100.000

Utilizado a métrica da BMF, sendo a curva a partir de 31/12/2020

4,70%

28/05/2020

306.552

(6.552)

300.000

Utilizado a métrica da BMF, sendo a curva a partir de 31/12/2020

7,10%

10ª

02/10/2020

100.617

(617)

100.000

Utilizado a métrica da BMF, sendo a curva a partir de 31/12/2020

6,30%

10ª

02/10/2020

402.467

(2.467)

400.000

Utilizado a métrica da BMF, sendo a curva a partir de 31/12/2020

6,70%

O aumento no montante de empréstimos e financiamentos da Iguatemi se deu em função da contratação
e liberação de crédito imobiliário e debêntures.
A Iguatemi não possui dívida em moeda estrangeira. Em 31 de dezembro de 2020, além das captações
em CDI, que representavam 84% do total de captação, a Iguatemi tinha 13,6% indexado à TR. O custo
médio da sua dívida era de 174,2% do CDI e o prazo médio de 3,7 anos.

(ii) outras relações de longo prazo com instituições financeiras
Em 31 de dezembro de 2020, além das relações de longo prazo com instituições financeiras que se
encontram relatadas no item (i) acima, não temos outras relações de longo prazo com instituições
financeiras.

(iii) grau de subordinação entre as dívidas
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O montante total da dívida de qualquer natureza, que conforme definido pelo Ofício Circular
CVM/SEP/nº 01/2014 é o total do Passivo Circulante somado ao total do Passivo Não Circulante
consolidado da Companhia, não é contratualmente subordinado. Existe em relação à dívida
subordinação legal decorrente das garantias reais prestadas pelas controladas da Companhia aos seus
credores financeiros.
Em 31 de dezembro de 2020, do montante total da dívida de qualquer natureza consolidado da
Companhia de R$3.839.817, R$1.389.549 era objeto de garantia real, preferindo, no caso de concurso
universal de credores, e os créditos quirografários, que somavam, na mesma data, o montante de
aproximadamente R$2.450.268.
Em 31 de dezembro de 2019, do montante total da dívida de qualquer natureza consolidado da
Companhia de R$2.724.277, R$1.145.157 era objeto de garantia real, preferindo, no caso de concurso
universal de credores, os créditos com garantia flutuante que, na referida data, somavam
aproximadamente R$190, e os créditos quirografários, que somavam, na mesma data, o montante de
aproximadamente R$1.578.930.
Em 31 de dezembro de 2018, do montante total da dívida de qualquer natureza consolidado da
Companhia de R$2.539.868, R$1.211.946 era objeto de garantia real, preferindo, no caso de concurso
universal de credores, os créditos com garantia flutuante que, na referida data, somavam
aproximadamente R$388, e os créditos quirografários, que somavam, na mesma data, o montante de
aproximadamente R$1.327.534.

(iv) eventuais restrições impostas à Companhia, em especial, em relação a limites de endividamento e
contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos
valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se a Companhia vem cumprindo
essas restrições.

Garantias
Iguatemi
Para os financiamentos celebrados com o Itaú Unibanco S.A. em 11 de julho de 2014, nos valores de
R$152.000 e R$78.000, a Iguatemi apresentou como garantia a fração de 40% do Shopping Campinas
e sua futura expansão. Em 31 de dezembro de 2020, os saldos destes financiamentos correspondem a
R$133.315 e R$71.324, respectivamente.
Em 10 de julho de 2013, em virtude da cessão dos Créditos Imobiliários decorrentes da cédula de crédito
bancário (“CCB”) em favor do Banco Itaú BBA, no valor de R$150.000, com o propósito específico de
construção do Shopping Center Ribeirão Preto, a Iguatemi apresentou garantia a fração ideal
correspondente a 88% do shopping de São José do Rio Preto. O saldo do empréstimo em 31 de dezembro
de 2020 corresponde a R$225.612 (R$150.586, líquidos do swap).
Para os financiamentos celebrados em 23 de março de 2020, com o Itaú Unibanco S.A, nos valores de
R$174.600 e R$85.500, a Iguatemi apresentou como garantia a fração de 37,545% do Praia de Belas
Shopping Center e a fração de 27,3271782% do Esplanada Shopping, respectivamente. Em 31 de
dezembro de 2020, os saldos destes financiamentos correspondem a R$171.746 e R$84.430,
respectivamente.
Adicionalmente, em 31 de dezembro de 2020, 2019 e de 2018, os financiamentos, bem como os CRIs
não possuem cláusulas de vencimento antecipado relacionados a índices financeiros.
“Covenants”
Iguatemi
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As debêntures de emissão da Iguatemi, cujos montantes em 31 de dezembro de 2020 totalizavam
R$1.271.148 (2019 - R$528.430), possuem cláusulas que determinam níveis máximos de
endividamento e alavancagem Dívida Líquida / EBITDA < 3,50 e EBITDA/Despesa Financeira Líquida
> 2,00 para a 4ª e 7ª emissão e, Dívida Líquida / EBITDA < 4,00 e EBITDA/Despesa Financeira Líquida
> 2,00 para a 9ª e 10ª emissão. A exigibilidade do atendimento aos índices financeiros é anual, no
entanto essa cláusula foi cumprida em 31 de dezembro de 2020, e não existem cláusulas de opção de
repactuação. Especificamente para a 9ª e 10ª emissão, sua exigibilidade será em 31 de março de 2022
(inclusive) e após esta data, por todos os trimestres subsequentes, até a liquidação final da operação.
A operação de Nota Promissória, concluída pela Iguatemi em 29 de novembro de 2019, cujo montante
em 31 de dezembro de 2020, era de R$207.600, possui cláusulas que determinam níveis máximos de
endividamento e alavancagem Dívida Líquida / EBITDA < 3,50 e EBITDA/Despesa Financeira Líquida
> 2,00. A exigibilidade do atendimento aos índices financeiros é trimestral, tendo sido cumprida em 31
de dezembro de 2020.
A 6ª. Emissão de debêntures simples não conversíveis em ações, em série única, vinculada à emissão
de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), concluída em 27 de junho de 2018, cujo montante
em 31 de dezembro de 2020 era de R$251.526, com vencimento em 27 de junho de 2023, possui uma
cláusula de covenant não financeiro, que consiste no rebaixamento da classificação de risco (rating) em
dois níveis (notches), pela Fitch Ratings ou seu equivalente pela Standard & Poor’s ou pela Moody’s,
exceto quando tal rebaixamento for causado exclusivamente por alterações ou impactos na perspectiva
de risco na classificação de risco (rating) referente ao crédito da República Federativa do Brasil (risco
soberano). A exigibilidade do atendimento ao “covenant” não financeiro é trimestral, tendo sido
cumprida em 31 de dezembro de 2020.

g.

limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

Companhia
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possui empréstimos junto ao Itaú S.A., Banco Alfa e ao
Banco Safra (item f(i) acima), cujos limites já foram 100% utilizado.
No Consolidado
Nos últimos três exercícios sociais, foram utilizados recursos provenientes das debêntures, CRIs e
Créditos Imobiliários para financiar as construções e expansões dos seus Shoppings, bem como
aquisições. Em 31 de dezembro de 2020, o saldo destas operações era de aproximadamente
R$3.370.616. Do montante originalmente contratado, 100% já foi liberado para utilização, não havendo
saldos cuja liberação dependa da comprovação de avanço físico-financeiro de obras.

h.

alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

h.1. Comparação entre os resultados operacionais dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e
de 2019
Companhia
2020
Receita líquida de vendas e/ou serviços
Custo dos serviços prestados e das
mercadorias vendidas
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Resultado de equivalência patrimonial
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas operacionais, líquidas
Lucro operacional antes do resultado
financeiro e dos tributos

2019

Var %
2020 vs
2019

2020

2.477

2.467

0,4

676.664

(58)
2.419

(41)
2.426

41,5
(0,3)

91.404 149.995
(19.903) (21.190)
4.019
1.282
77.939

132.513

Exercício findo em 31 de dezembro
Consolidado
Análise
Análise
Var %
vertical
vertical
2019
2020 vs
%
%
2019
2020
2019
100,0

755.353

100,0

(10,4)

(275.319)
401.345

(40,7) (252.215)
59,3
503.138

(33,4)
66,6

9,2
(20,2)

(39,1)
(6,1)
213,5

(2.736)
(107.392)
43.061

(0,4)
(249)
(15,9) (121.401)
6,4
101.419

(16,1)
13,4

998,8
(11,5)
(57,5)

(41,2)

334.278

63,9

(30,8)

49,4

482.907
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Receitas financeiras
Despesas financeiras
Despesas financeiras, líquidas

7.460
(8.899)
(1.439)

3.741
(7.590)
(3.849)

99,4
17,2
(62,6)

73.566
(162.501)
(88.935)

10,9
62.119
(24,0) (173.297)
(13,1) (111.178)

8,2
(22,9)
(14,7)

18,4
(6,2)
(20,0)

Resultado antes dos tributos sobre o lucro
Imposto de renda e contribuição social
Lucro líquido do exercício

76.500
76.500

128.664
128.664

(40,5)
(40,5)

245.343
(69.263)
176.080

36,3
(10,2)
26,0

371.729
(86.141)
285.588

49,2
(11,4)
37,8

(34,0)
(19,6)
(38,3)

Lucro líquido atribuído aos controladores
Lucro líquido atribuído aos não
controladores

76.500

128.664

(40,5)

76.500

11,3

128.664

17,0

(40,5)

-

-

-

99.580

14,7

156.924

20,8

(36,5)

Receita operacional líquida consolidada
A receita operacional líquida consolidada em 2020 foi de R$676.664, apresentando uma redução de
10,4% em relação ao mesmo período de 2019, cujo montante foi de R$755.353, devido principalmente
(i) ao impacto nas receitas dos empreendimentos por conta da crise do COVID-19; (ii) maior nível de
descontos que foi concedido aos lojistas durante os períodos de restrição em suas operações.
Custo consolidado dos bens e/ou serviços vendidos
Os custos consolidados dos bens e/ou serviços vendidos em 2020 foi de R$275.319, apresentando um
aumento de 9,2% em relação ao mesmo período de 2019, cujo montante foi de R$252.215,
principalmente devido ao aumento das áreas vagas.
O quadro abaixo apresenta os componentes do custo dos bens e/ou serviços vendidos, bem como a
variação percentual a partir do período correspondente no exercício anterior, para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2020 e de 2019. As principais linhas que compõe a variação dos custos entre os
períodos mencionados, estão destacadas a seguir.
2020
(121.696)
(31.659)
(25.562)
(7.813)
(1.488)
(87.101)
(275.319)

Depreciação e amortização
Estacionamento
Pessoal
Serviços de terceiros
Fundo de promoção
Outros custos e despesas

2019
(104.087)
(33.640)
(26.636)
(11.278)
(2.086)
(74.488)
(252.215)

Consolidado
Var %
16,9
(5,9)
(4,0)
(30,7)
(28,7)
16,9
9,2

Despesas operacionais
Resultado de equivalência patrimonial
O resultado de equivalência patrimonial da Companhia em 2020 foi positivo no valor de R$91.404, com
uma redução de 39,1% em comparação ao resultado apresentado de equivalência patrimonial para 2019,
cujo montante foi R$149.995. Essa variação advem principalmente da redução do resultado da Iguatemi
por conta da crise do COVID-19. Já no consolidado, a equivalência foi negativa de R$2.736, contra um
resultado negativo em 2019 no montante de R$249 e referem-se ao resultado das participações
societárias não consolidadas pela Companhia.
O quadro abaixo apresenta as bases e os resultados de equivalência patrimonial, bem como a variação
percentual a partir do período correspondente no exercício anterior, para os exercícios findos em 31 de
dezembro de 2020 e 2019.

Controladas
Iguatemi
BRIO
EDSP66
FIP BRIO Real Estate e FIF BRIO II

2020

2019
102.557
250
(5.227)
(6.300)

157.167
(2)
(5.858)
(1.436)

Companhia
Var. %
2020/ 2019
(34,7)
(10,8)
438,7
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Lucros a apropriar

Participação da Companhia na Brio
Participação da Companhia no FIP Brio
Participação do FIP Brio II
Participação Iguatemi em outros investimentos
Total

124
91.404

124
149.995

2020
250
(6.387)
87
3.314
(2.736)

(39,1)

Consolidado
2019
(2)
(1.204)
(232)
1.189
(249)

Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas da Companhia em 2020 foram de R$19.903, apresentando uma
redução de 6,1% em relação ao mesmo período de 2019, cujo montante foi de R$21.190, reflexo da
redução na linha de Pessoal.
Já no consolidado, as despesas gerais e administrativas consolidadas em 2020 foram de R$107.392,
apresentando uma redução de 11,5% em relação ao mesmo período de 2019, cujo montante foi de
R$121.401, reflexo principalmente da redução de pessoal que feita pela Iguatemi em julho de 2020 e
da reversão de provisionamento para o PLR (Participação nos Lucros e Resultados) de 2020 (que seria
pago em 2021).

Outras receitas (despesas) operacionais
As outras receitas operacionais, líquidas da Companhia, no exercício findo em 31 de dezembro de 2020
foram de R$4.019, 213,5% acima do resultado líquido positivo apresentado em 2019 de R$1.282, em
função da venda da Brio, cujo valor justo na data da operação foi de R$3.500, e venda de ações da
Iguatemi.
No consolidado, para 2020 as receitas operacionais líquidas somaram R$43.061, apresentando uma
redução de 57,5% em comparação a 2019, cujo montante foi de R$101.419. A variação é explicada em
grande parte pela venda de participação em shoppings (Iguatemi Caxias e Iguatemi Florianópolis)
reliazada em 2019.

Resultado financeiro líquido
O resultado financeiro líquido da Companhia em 2020 foi no montante negativo de R$1.439 ante um
resultado negativo de R$3.849 no mesmo período de 2019, apresentando uma redução de 62,6%. No
consolidado, em 2020, resultado financeiro líquido foi negativo no montante de R$88.935, ante um
resultado negativo de R$111.178 no mesmo período de 2019, apresentando uma redução de 20,0%. Esta
redução, tanto na Companhia, como no consolidado é devido a redução na linha dos juros sobre
empréstimos, financiamentos e debêntures, em função da redução na taxa básica de juros e pela quitação
e algumas dívidas, e resultado positivo de variação cambial.
Quando analisamos as receitas e despesas financeiras individualmente, temos:
Receitas financeiras
As receitas financeiras da Companhia em 2020 apresentaram um aumento de 99,4% contra o mesmo
período de 2019, devido principalmente a variação cambial sobre as aplicações financeiras no exterior,
cujo montante em 2020 foi de R$5.667. No consolidado, em 2020 as receitas financeiras apresentaram
um aumento de 18,4% em relação ao mesmo período de 2019, de R$62.119 em 2019 para R$73.566
em 2020. Esta variação foi devido ao ganho de swap e variação cambial sobre investimentos no exterior.
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Despesas financeiras
As despesas financeiras da Companhia em 2020 aumentaram em 17,5% de R$7.590 em 2019 para
R$8.899 em 2020, devido a principalmente a variação cambial negativa e o pagamento IOF sobre novo
empréstimo captado pela Companhia.
Já no consolidado, as despesas financeiras apresentaram uma redução foi de 6,2% quando comparamos
os períodos, de R$173.297 em 2019 para R$162.501 em 2019. Esta redução é devido a redução na linha
dos juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures, em função da redução na taxa básica de
juros e pela quitação de algumas dívidas da Iguatemi.
Imposto de renda e contribuição social consolidada sobre o lucro líquido consolidado
A alíquota nominal combinada do imposto de renda e da contribuição social para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 foi de 34%. No consolidado, o imposto de renda e contribuição
social foi de R$69.263, apresentando uma redução de 19,6%, quando comparado a 2019, cujo montante
foi de R$86.141, devido a uma redução do lucro tributável da Iguatemi e suas controladas (algumas
sociedades de propósito especifico - SPEs) que são tributadas no regime de lucro real.

Lucro líquido do exercício e lucro líquido do exercício consolidado
Lucro líquido do exercício da Companhia
O lucro líquido do exercício da Companhia reduziu em 40,5%, de um lucro líquido apresentado de
R$128.664 no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 para um lucro líquido de R$76.500 no mesmo
período de 2020.
Lucro líquido do exercício Consolidado
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 a Companhia apresentou um lucro líquido
consolidado de R$176.080, ante a um lucro líquido apresentado no exercício findo em 31 de dezembro
de 2019, no montante de R$285.588, representando uma redução de 38,3%. Como porcentagem da
receita operacional líquida consolidada, o lucro líquido consolidado representou 26,0% no exercício
findo em 31 de dezembro de 2020 em relação a 37,8% no mesmo período de 2019.

h.2. Comparação entre os resultados operacionais dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e
de 2018

2019
Receita líquida de vendas e/ou serviços
Custo dos serviços prestados e das
mercadorias vendidas
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Resultado de equivalência patrimonial
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas (despesas) operacionais,
líquidas
Lucro operacional antes do resultado
financeiro e dos tributos
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Despesas financeiras, líquidas
Resultado antes dos tributos sobre o lucro
Imposto de renda e contribuição social

2.467
(41)
2.426

Companhia
Variação
%
2018
2019 vs
2018
2.461
0,2

2019
755.353

Exercício findo em 31 de dezembro
Consolidado
Análise
Análise Variação
vertical
vertical
%
2018
%
%
2019 vs
2019
2018
2018
100,0
722.606
100,0
4,5

(160)
2.301

(74,4)
5,4

(252.215)
503.138

(33,4) (217.331)
66,6
505.275

(30,1)
69,9

16,1
(0,4)

149.995 133.148
(21.190) (18.137)

12,7
16,8

(249)
(121.401)

0,0
11.563
(16,1) (111.633)

1,6
(15,4)

(102,2)
8,8

1.282

446

187,4

101.419

13,4

29.865

4,1

239,6

132.513

117.758

12,5

482.907

63,9

435.070

60,2

11,0

3.741
3.264
(7.590) (10.517)
(3.849) (7.253)

14,6
(27,8)
(46,9)

62.119
(173.297)
(111.178)

8,2
53.774
(22,9) (179.649)
(14,7) (125.875)

7,4
(24,9)
(17,4)

15,5
(3,5)
(11,7)

16,4
(100,0)

371.729
(86.141)

42,8
(9,6)

20,2
23,9

128.664
-

110.505
(351)

49,2
(11,4)

309.195
(69.531)
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Lucro líquido do exercício

128.664

110.154

16,8

285.588

37,8

239.664

33,2

19,2

Lucro líquido atribuído aos controladores
Lucro líquido atribuído aos não controladores

128.664
-

110.154
-

16,8
-

128.664
156.924

17,0
20,8

110.154
129.510

15,2
17,9

16,8
21,2

Receita operacional líquida consolidada
A receita operacional líquida consolidada em 2019 foi de R$755.353, apresentando um crescimento de
4,5% em relação ao mesmo período de 2018, cujo montante foi de R$722.606, devido principalmente
(i) do crescimento orgânico dos shoppings maduros; (ii) da maturação dos shoppings e expansões
inaugurados recentemente; (iii) do adensamento do entorno imediato de nossos shoppings; e (iv) da
redução dos descontos concedidos durante a crise.
Custo consolidado dos bens e/ou serviços vendidos
Os custos consolidados dos bens e/ou serviços vendidos em 2019 foi de R$252.215, apresentando um
aumento de 16,1% em relação ao mesmo período de 2018, cujo montante foi de R$217.331,
principalmente devido ao aumento das áreas vagas.
O quadro abaixo apresenta os componentes do custo dos bens e/ou serviços vendidos, bem como a
variação percentual a partir do período correspondente no exercício anterior, para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2019 e de 2018. As principais linhas que compõe a variação dos custos entre os
períodos mencionados, estão destacadas a seguir.

2019
(104.087)
(33.640)
(26.636)
(11.278)
(2.086)
(74.488)
(252.215)

Depreciação e amortização
Estacionamento
Pessoal
Serviços de terceiros
Fundo de promoção
Outros custos e despesas

2018
(94.322)
(26.779)
(26.753)
(9.520)
(1.972)
(57.985)
(217.331)

Consolidado
Variação
%
10,4
25,6
(0,4)
18,5
5,8
28,5
16,1

Despesas operacionais
Resultado de equivalência patrimonial
O resultado de equivalência patrimonial da Companhia em 2019 foi positivo no valor de R$149.995,
com um aumento de 12,7% em comparação ao resultado reapresentado de equivalência patrimonial para
2018, cujo montante foi R$133.148. Essa variação advem principalmente do aumento do resultado da
Iguatemi. Já no consolidado, a equivalência foi negativa de R$249, contra um resultado em 2018 no
montante de R$11.563 e referem-se ao resultado das participações societárias não consolidadas pela
Companhia.
O quadro abaixo apresenta as bases e os resultados de equivalência patrimonial, bem como a variação
percentual a partir do período correspondente no exercício anterior, para os exercícios findos em 31 de
dezembro de 2019 e 2018.

Controladas
Iguatemi
Vertere
BRIO
EDSP66
FIP BRIO Real Estate
Lucros a apropriar
Outros Resultados Abrangentes

2019
157.167
(2)
(5.858)
(1.436)
124
149.995

2018
130.091
77
(197)
(7.583)
6.787
124
3.849
133.148

Companhia
Var. %
2019/ 2018
20,8
(100,0)
(99,0)
(22,7)
(121,2)
0,0
(100,0)
12,7
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Participação da Companhia na Brio
Participação da Companhia no FIP Brio
Participação do FIP Brio II
Participação Iguatemi em outros investimentos
Subtotal
Equivalencia patrimonial s/ outros resultados abrangentes
Total

2019
(2)
(1.204)
(232)
1.189
(249)
(249)

Consolidado
2018
(197)
7.194
(407)
1.124
7.714
3.849
11.563

Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas da Companhia em 2019 foram de R$21.190, apresentando um
aumento de 16,8% em relação ao mesmo período de 2018, cujo montante foi de R$18.137, reflexo dos
benefícios pela cessação do exercício do cargo pagos à um diretor pela sua aposentadoria.
Já no consolidado, as despesas gerais e administrativas consolidadas em 2019 foram de R$121.401,
apresentando um aumento de 8,8% em relação ao mesmo período de 2018, cujo montante foi de
R$111.633, reflexo de uma maior linearização das despesas relacionadas a remuneração variável dos
funcionários da Iguatemi, e da remuneração baseada em ações no montante de R$6.481 em 2019, que
teve um aumento de 87,6%, reflexo da contabilização do segundo programa anual do novo plano de
incentivo de longo prazo (ações restritas) em vigor desde março de 2018.
Outras receitas (despesas) operacionais
As outras receitas (despesas) operacionais, líquidas da Companhia, no exercício findo em 31 de
dezembro de 2019 foram de R$1.282 (receitas), em comparação ao resultado líquido positivo
apresentado em 2018 de R$446. No consolidado, para 2019 as receitas (despesas) operacionais líquidas
somaram R$101.419 (receita), apresentando um aumento positivo de 239,6% em comparação a 2018,
cujo montante foi de R$29.865 (receita). A variação foi em função de:
(i)

Outras receitas operacionais

As outras receitas da Companhia, no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foram R$1.915, contra
uma receita apresentada no mesmo período de 2018 no montante de R$13.090. Em 2018, tivemos a
receita pela venda de ações da Iguatemi no valor de R$5.389 e, devido conclusão da venda da Vertere,
reversão de provisão de perda constituída em 2017 para esse investimento no valor de R$6.598. Os
eventos de 2018 não se repetiram em 2019.
Já, no consolidado, no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, as outras receitas operacionais foram
de R$140.856 contra o valor apresentado em 2018 no montante de R$59.761. Em 2019, o acréscimo
refere-se substancialmente aos resultados das vendas das participações (i) do Shopping Iguatemi
Florianópolis; (ii) do Shopping Iguatemi Caxias e (iii) das frações dos terrenos nos Shoppings Iguatemi
Esplanada e Iguatemi São José do Rio Preto.
(ii)

Outras despesas operacionais

As outras despesas da Companhia, no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foram R$633, contra
uma despesa apresentada no ano de 2018 de R$12.644. Em 2018, a Companhia registrou uma provisão
de perda adicional de R$8.000, contabilizada na linha de provisão para crédito de liquidação duvidosa,
e, a reclassificação para o resultado dos ajustes reflexos anteriormente contabilizados no patrimônio
líquido em virtude da venda da Vertere. Os eventos de 2018 não se repetiram em 2019.
Já no consolidado, no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 apresentou outras despesas
operacionais no montante de R$39.437, contra uma despesa apresentada no mesmo período de 2018 de
R$29.896. O aumento refere-se substancialmente ao aumento na linha de provisão.
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Resultado financeiro líquido
O resultado financeiro líquido da Companhia em 2019 foi no montante negativo de R$3.849 ante um
resultado negativo de R$7.253 no mesmo período de 2018, apresentando uma redução de 46,9%. No
consolidado, em 2019, resultado financeiro líquido foi negativo no montante de R$111.178, ante um
resultado negativo de R$125.875 no mesmo período de 2018, apresentando uma redução de 17,4%. Esta
redução, tanto na Companhia, como no consolidado é devido à redução na linha dos juros sobre
empréstimos, financiamentos e debêntures, em função da redução na taxa básica de juros e pela quitação
e algumas dívidas.
Quando analisamos as receitas e despesas financeiras individualmente, temos:
Receitas financeiras
As receitas financeiras da Companhia em 2019 apresentaram um aumento de 14,6% contra o mesmo
período de 2018, devido principalmente ao aumento nos rendimentos de aplicação financeira, cujo
montante em 2019 foi de R$2.874 versus o montante apresentado em 2018 de R$2.360. No consolidado,
em 2019 as receitas financeiras apresentaram um aumento de 15,5% em relação ao mesmo período de
2018, de R$53.774 em 2018 para R$62.119 em 2019. Esta variação foi devido ao aumento das receitas
de aplicações financeiras devido ao aumento do saldo médio de caixa e a taxa média remunerada.
Despesas financeiras
As despesas financeiras da Companhia em 2019 diminuiram em 27,8% de R$10.517 em 2018 para
R$7.590 em 2019, devido a principalmente a redução na linha de juros sobre empréstimos, devido a
redução do custo médio da sua dívida. Este efeito também se manteve nas despesas financeiras
consolidadas, cuja redução foi de 3,5% quando comparamos os períodos, de R$179.649 em 2018 para
R$173.297 em 2019. Esta redução é devido a redução na linha dos juros sobre empréstimos,
financiamentos e debêntures, em função da redução na taxa básica de juros e pela quitação de algumas
dívidas da Iguatemi.

Imposto de renda e contribuição social consolidada sobre o lucro líquido (prejuízo) consolidado
A alíquota nominal combinada do imposto de renda e da contribuição social para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 foi de 34%. Em 2018, devido a não consolidação do PERT, a
Companhia reverteu a constituição feita em 2017 do imposto diferido sobre prejuízo fiscal para quitação
do PERT. Os eventos de 2018 não se repetiram em 2019. No consolidado, o imposto de renda e
contribuição social foi de R$86.141, apresentando um aumento de 23,9%, quando comparado a 2018,
cujo montante foi de R$69.531, devido um aumento do lucro tributável das sociedades de propósito
especifico (SPEs) que são tributadas no regime de lucro real.

Lucro líquido do exercício e lucro líquido do exercício consolidado
Lucro líquido do exercício da Companhia
O lucro líquido do exercício da Companhia aumentou em 16,8%, de um lucro líquido reapresentado de
R$110.154 no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 para um lucro líquido de R$128.664 no
mesmo período de 2019.
Lucro líquido do exercício Consolidado
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 a Companhia apresentou um lucro líquido
consolidado de R$285.588, ante a um lucro líquido reapresentado no exercício findo em 31 de dezembro
de 2018, no montante de R$239.664, representando um aumento de 19,2%. Como porcentagem da
receita operacional líquida consolidada, o lucro líquido consolidado representou 37,8% no exercício
findo em 31 de dezembro de 2019 em relação a 33,2% no mesmo período de 2018.

PÁGINA: 124 de 281

Formulário de Referência - 2021 - JEREISSATI PARTICIPACOES S.A.

Versão : 1

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

h.3. Comparação dos saldos patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019
AV
%
2020

2020
ATIVO
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber
Estoques
Tributos correntes a
recuperar
Dividendos a receber
Demais ativos

68.486
1.002
41.596
-

4,1
0,1
2,3
-

Controladora
AV
2020 x
%
2019
2019
(%)

2019

2020

AV
%
2020

2019

Consolidado
AV
2020 x
%
2019
2019
(%)

65.241
47
25.942
9
-

3,9
0,0
1,6
-

5,0
2.031,9
60,3
(100,0)
-

1.858.917
28.613
1.585.272
205.370
9.621

26,5
0,4
22,6
2,9
0,1

1.171.236
46.977
951.387
133.216
6.242

20,4
0,8
16,6
2,3
0,1

58,7
(39,1)
66,6
54,2
54,1

235

0,0

492

0,0

(52,2)

18.145

0,3

21.639

0,4

(16,1)

24.660
993

1,4
0,1

37.613
1.138

2,3
0,1

(34,4)
(12,7)

11.896

0,2

11.775

0,2

1,0

Não circulante
Créditos com partes
relacionadas
Aplicações financeiras
Contas a receber
Tributos diferidos a
recuperar
Operação swap
Depósitos e bloqueios
judiciais
Demais ativos
Propriedades para
investimentos
Investimentos
Imobilizado
Intangível

1.702.099

96,1

1.605.008

96,1

6,0

5.154.914

73,5

4.576.811

79,6

12,6

-

-

1.266

0,1

(100,0)

53.294

0,8

47.344

0,8

12,6

89.866
-

5,1
-

32.361
-

1,9
-

177,7
-

195.861
164.820

2,8
2,3

85.337
48.651

1,5
0,8

129,5
238,8

3.744

0,2

5.636

0,3

(33,6)

3.762

0,1

5.641

0,1

(33,3)

-

-

-

-

-

75.026

1,1

63.148

1,1

18,8

1.237

0,1

1.208

0,1

2,4

13.868

0,2

4.891

0,1

183,5

12.738

0,7

11.292

0,7

12,8

13.049

0,2

11.680

0,2

11,7

-

-

-

-

-

4.328.984

61,7

4.088.563

71,1

5,9

1.594.509
3
2

90,1
-

1.553.239
4
2

93,0
-

2,7
(25,0)
-

162.975
31.114
112.161

2,3
0,4
1,6

68.970
36.193
116.393

1,2
0,6
2,0

136,3
(14,0)
(3,6)

TOTAL DO ATIVO

1.770.585

100,0

1.670.249

100,0

6,0

7.013.831

100,0

5.748.047

100,0

22,0

40.687

2,3

53.307

3,2

(23,7)

797.422

11,4

281.823

4,9

183,0

2.062

0,1

3.222

0,2

(36,0)

15.786

0,2

32.305

0,6

(51,1)

PASSIVO
Circulante
Salários, encargos sociais e
benefícios
Fornecedores
Empréstimos e
financiamentos
Tributos correntes a recolher
Dividendos a pagar
Provisões
Passivos com partes
relacionadas
Redução de capital a pagar
Demais obrigações
Não circulante
Empréstimos e
financiamentos
Tributos diferidos
Provisões
Passivos com partes
relacionadas
Receitas a apropriar
Demais obrigações

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reserva de lucros
Ágio em transações de
capital e variações de
porcentagens de
participações
Ajustes de avaliação
patrimonial
Outros resultados
abrangentes
Participações dos não
controladores
TOTAL DO PASSIVO E
PATRIMONIO LIQUIDO

281

-

466

-

(39,7)

23.460

0,3

14.763

0,3

58,9

18.108

1,0

18.203

1,1

(0,5)

680.077

9,7

133.107

2,3

410,9

109
18.434
-

1,0
-

111
30.805
226

1,8
0,0

(1,8)
(40,2)
(100,0)

22.259
42.231
-

0,3
0,6
-

17.703
67.273
188

0,3
1,2
-

25,7
(37,2)
(100,0)

-

-

-

-

-

2.372

-

2.372

-

-

112
1.581

0,1

112
162

-

875,9

112
11.125

0,2

112
14.000

0,2

(20,5)

113.198

6,4

79.488

4,8

42,4

3.042.395

43,4

2.442.454

42,5

24,6

102.347

5,8

69.796

4,2

46,6

2.894.908

41,3

2.333.704

40,6

24,0

8.433

0,5

7.152

0,4

17,9

103.555
33.838

1,5
0,5

59.236
32.109

1,0
0,6

74,8
5,4

-

-

-

-

-

2.822

-

4.744

0,1

(40,5)

2.418

0,1

2.540

0,2

(4,8)

7.272

0,1

392
12.269

0,2

(100,0)
(40,7)

1.616.700
741.987
8.258
737.978

91,3
41,9
0,5
41,7

1.537.454
741.987
6.925
659.138

92,0
44,4
0,4
39,5

5,2
19,2
12,0

3.174.014
741.987
8.258
737.978

45,3
10,6
0,1
10,5

3.023.770
741.987
6.925
659.138

52,6
12,9
0,1
11,5

5,0
19,2
12,0

133.877

7,6

133.710

8,0

0,1

133.877

1,9

133.710

2,3

0,1

(7.357)

(0,4)

(4.306)

(0,3)

70,9

(7.357)

(0,1)

(4.306)

(0,1)

70,9

1.957

0,1

-

-

-

1.957

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.557.314

22,2

1.486.316

25,9

4,8

1.770.585

100,0

1.670.249

100,0

6,0

7.013.831

100,0

5.748.047

100,0

22,0

PÁGINA: 125 de 281

Formulário de Referência - 2021 - JEREISSATI PARTICIPACOES S.A.

Versão : 1

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais
ATIVO
Caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras (circulante e não circulante)
A Companhia apresentou um caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras no montante de
R$132.464 em 31 de dezembro de 2020 contra R$58.350 apresentados em 31 de dezembro de 2019, um
aumento de aproximadamente 127,0%, devido principalmente a entrada de caixa de (i) R$50.000
referente ao empréstimo captado em outubro de 2020; (ii) R$39.415 referente a transferência das
participações detidas no FIP Brio Real Estate e Brio real Estate FII, anteriormente classicadas em
Investimentos, que foram transferidas para instrumentos financeiros devido a venda da participação da
Brio.
A conta de caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras consolidadas da Companhia possuía
saldo de R$1.809.746 em 31 de dezembro de 2020 contra R$1.083.701 apresentados em 31 de dezembro
de 2019, um aumento de aproximadamente 67,0%, devido principalmente às emissões da 9ª e 10ª
debêntures no montante de R$800.000, realizadas pela Iguatemi.

Contas a receber consolidado (circulante e não circulante)
O Contas a receber possuía um saldo de R$370.190 em 31 de dezembro de 2020 contra R$181.867
apresentados em 31 de dezembro de 2019, um aumento de aproximadamente 103,5% em função da
pandemia do COVID-19 que trouxe grandes impactos nas operações da Iguatemi. A Administração em
caráter de parceria com os lojistas, adotou novas políticas de descontos, sob condições específicas a fim
de gerar um fôlego nos fluxos de caixas dos lojistas. Estes descontos variam desde isenções total ou
parcial, sempre avaliando a condição de cada lojista (essas condições alcançam a maioria dos lojistas
do portfólio da Iguatemi, mas consideram exceções de estabelecimentos que não tiveram suas operações
interrompidas com os fechamentos dos Shoppings). Estas concessões denominadas “Descontos período
COVID-19”, serão linearizados por um período de quarenta e oito meses, de acordo com prazo
remanescente do contrato padrão de locação, como previsto pelo CPC 06(R2)/IFRS 16. O total de
descontos para o período de março a dezembro de 2020 foi de R$181.249.

Dividendos a receber (controladora)
A conta de dividendos a receber possuía saldo de R$24.660 em 31 de dezembro de 2020, uma redução
de aproximadamente 34,4% em relação a 31 de dezembro de 2019 cujo saldo era de R$37.613. Esta
variação é devido a redução no valor dos dividendos propostos pela Iguatemi em virtude dos impactos
do COVID-19 em suas operações.

Depósitos e bloqueios judiciais consolidado (não circulante)
A conta de depósitos e bloqueios judiciais consolidada possuía saldo de R$13.868 em 31 de dezembro
de 2020 contra R$4.891 apresentados em 31 de dezembro de 2019, um aumento de aproximadamente
183,5%, devido principalmente ao valor depositado em juízo referente ao questionamento do ITBI sobre
a aquisição das frações do Praia de Belas Shopping Center (“PBSC”) e Shopping Center Esplanada
(“SCESP”).

Investimentos consolidado
A conta de investimentos consolidada possuía saldo de R$162.975 em 31 de dezembro de 2020, um
aumento de aproximadamente 136,3% em relação a 31 de dezembro de 2019, cujo saldo era R$68.970,
em função da aquisição de 47% da Maiojama Participações S/A pelo valor de R$123.000, por meio da
Lasul Empreendimentos Imobiliários Ltda. A operação consiste na aquisição de participação minoritária
na Maiojama, detentora de 14% no Shopping Iguatemi Porto Alegre, na torre Iguatemi Business anexa
ao shopping e na Administradora Gaúcha, empresa responsável pela administração do complexo.
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PASSIVO
Empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante)
A conta de empréstimos e financiamentos da Companhia, circulante e não circulante, apresentou um
saldo de R$120.455 em 31 de dezembro de 2020, um aumento aproximadamente 36,9% em comparação
ao saldo em 31 de dezembro de 2019, cujo saldo era de R$87.899. Esse aumento se deve a nova captação
de R$50.000 junto ao Banco Alfa, compensado pelo pagamento do valor principal mais juros dos
empréstimos do Banco Itaú e Banco Safra, no montante de 22.065.
A conta de empréstimos e financiamentos consolidada, circulante e não circulante, apresentou um saldo
de R$3.574.985 em 31 de dezembro de 2020, um aumento de aproximadamente 44,9% em comparação
ao saldo em 31 de dezembro de 2019, cujo montante era R$2.466.811. Esse aumento se deve as novas
captações, através de debêntures e empréstimos que somaram R$1.210.100 compensadas parcialmente
pelos pagamentos de principal mais juros de alguns empréstimos, que totalizaram R$228.047.

Tributos diferidos consolidado (não circulante)
A conta tributos diferidos consolidada possuía saldo de R$103.555 em 31 de dezembro de 2020, um
aumento de aproximadamente 74,8% em relação ao saldo apresentado em 31 de dezembro de 2019, no
montante de R$59.236. Esta variação se deve principalmente ao aumento do passivo constituído sobre
as diferenças temporárias de depreciação e a linearização descontos em consequência ao COVID-19.

Patrimônio líquido e patrimônio líquido consolidado
O patrimônio líquido da Companhia não apresentou variação relevante em 31 de dezembro de 2020,
cujo saldo era de R$1.616.700 em 31 de dezembro de 2020, em relação ao saldo apresentado em 31 de
dezembro de 2019 cujo montante era R$1.537.454. O acréscimo de R$79.246 foi devido principalmente
ao lucro líquido do exercício no montante de R$76.500 menos a parcela dos dividendos mínimos
obrigatórios propostos no montante de R$18.154.
O patrimônio líquido consolidado também não apresentou variação relevante em 31 de dezembro de
2020, cujo saldo era de R$3.174.014 em 31 de dezembro de 2020, em relação ao saldo apresentado em
31 de dezembro de 2019, cujo montante era R$3.023.770 devido principalmente ao lucro líquido
consolidado do exercício no montante de R$176.080 e a reversão da Reserva especial de dividendos,
no montante de R$20.556, constituída nos termos do § 4º do artigo 202, da Lei 6.404/76 conforme nova
destinação do resultado do exercício de 31 de dezembro de 2019 aprovada em realizada em 8 de julho
de 2020, menos os dividendos propostos da Companhia no montante de R$18.154 e parcela dos
dividendos atribuídos aos minoritários da Iguatemi no montante de R$23.667.

h.4. Comparação dos saldos patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018

ATIVO
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber
Estoques
Tributos correntes a recuperar
Dividendos a receber
Stock options
Demais ativos
Não circulante
Créditos com partes relacionadas
Aplicações financeiras
Contas a receber
Tributos diferidos a recuperar

Controladora
2019
AV
x
2018
%
2018
2018
(%)

Consolidado

2019

AV
%
2019

2019

AV
%
2019

2018

AV
%
2018

2019 x
2018
(%)

65.241
47
25.942
9
492
37.613
1.138

4,1
1,6
2,3
0,1

63.276
100
11.947
15.699
31.165
4.365

4,0
0,8
1,0
2,0
0,3

3,1
(53,0)
117,1
(96,9)
20,7
(73,9)

1.171.236
46.977
951.387
133.216
6.242
21.639
11.775

20,4
0,8
16,6
2,3
0,1
0,4
0,2

871.505
24.301
640.313
134.895
5.778
48.392
1.008
16.818

16,2
0,5
11,9
2,5
0,1
0,9
0,3

34,4
93,3
48,6
(1,2)
8,0
(55,3)
(100,0)
(30,0)

1.605.008
1.266
32.361
5.636

96,1
0,1
1,9
0,3

1.510.347
1.972
6.473

96,0
0,1
0,4

6,3
(35,8)
(12,9)

4.576.811
47.344
85.337
48.651
5.641

79,6
0,8
1,5
0,8
0,1

4.523.403
62.692
30.932
27.498
6.478

83,8
1,2
0,6
0,5
0,1

1,2
(24,5)
175,9
76,9
(12,9)
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Operação swap
Depósitos e bloqueios judiciais
Demais ativos
Propriedades para investimentos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
TOTAL DO ATIVO

1.208
0,1
11.292
0,7
1.553.239 93,0
4
2
1.670.249 100,0

1.141
0,1
25.043
1,6
1.475.716 93,8
2
1.573.623 100,0

5,9
(54,9)
5,3
6,1

63.148
1,1
4.891
0,1
11.680
0,2
4.088.563 71,1
68.970
1,2
36.193
0,6
116.393
2,0
5.748.047 100,0

55.165
1,0
3.151
0,1
25.478
0,5
4.118.962 76,3
66.634
1,2
20.107
0,4
106.306
2,0
5.394.908 100,0

14,5
55,2
(54,2)
(0,7)
3,5
80,0
9,5
6,5

PASSIVO
Circulante
Salários, encargos sociais e
benefícios
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Tributos correntes a recolher
Dividendos a pagar
Programa de refinanciamento
fiscal
Provisões
Passivos com partes
relacionadas
Redução de capital a pagar
Demais obrigações
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Tributos diferidos
Provisões
Passivos com partes
relacionadas
Receitas a apropriar
Demais obrigações
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reserva de lucros
Ágio em transações de capital e
variações de porcentagens de
participações
Ajustes de avaliação patrimonial
Participações dos não
controladores
TOTAL DO PASSIVO E
PATRIMONIO LIQUIDO

53.307

3,2

60.405

3,8

(11,8)

281.823

4,9

279.056

5,2

3.222

0,2

2.154

466
18.203
111
30.805

1,1
1,8

82
31.474
81
26.304

1,0

0,1

49,6

32.305

0,6

30.295

0,6

6,6

2,0
1,7

468,3
(42,2)
37,0
17,1

14.763
133.107
17.703
67.273

0,3
2,3
0,3
1,2

15.493
131.527
24.076
56.451

0,3
2,4
0,4
1,0

(4,7)
1,2
(26,5)
19,2

-

-

-

-

-

-

-

1.012

-

(100,0)

226

-

179

-

26,3

188

-

179

-

5,0

-

-

-

-

-

2.372

-

-

-

-

112
162

-

112
19

-

752,6

112
14.000

0,2

112
19.911

0,4

(29,7)

79.488
69.796
7.152

4,8
4,2
0,4

66.900
56.423
7.812

4,3
3,6
0,5

18,8
23,7
(8,4)

2.442.454
2.333.704
59.236
32.109

42,5
40,6
1,0
0,6

2.260.812
2.197.689
31.091
28.001

41,9
40,7
0,6
0,5

8,0
6,2
90,5
14,7

-

-

-

-

-

4.744

0,1

-

-

-

2.540

0,2

2.665

0,2

(4,7)

392
12.269

0,2

4.031

0,1

204,4

1.537.454
741.987
6.925
659.138

92,0
44,4
0,4
39,5

1.446.318
741.987
5.259
569.874

91,9
47,2
0,3
36,2

6,3
31,7
15,7

3.023.770
741.987
6.925
659.138

52,6
12,9
0,1
11,5

2.855.040
741.987
5.259
569.874

52,9
13,8
0,1
10,6

5,9
31,7
15,7

133.710

8,0

134.224

8,5

(0,4)

133.710

2,3

134.224

2,5

(0,4)

(4.306)

(0,3)

(5.026)

(0,3)

(14,3)

(4.306)

(0,1)

(5.026)

(0,1)

(14,3)

-

-

-

-

-

1.486.316

25,9

1.408.722

26,1

5,5

1.670.249

100,0

1.573.623 100,0

6,1

5.748.047

100,0

5.394.908

100,0

6,5

ATIVO
Caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras (circulante e não circulante)
A Companhia apresentou um caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras no montante de
R$58.350 em 31 de dezembro de 2019 contra R$12.047 apresentados em 31 de dezembro de 2018, um
aumento de aproximadamente 384,4%, devido principalmente a entrada de caixa de (i) R$76.064
aproximadamente de dividendos da Iguatemi; (ii) R$15.757 advindo da restituição de IRPJ e CSLL; e
(iii) R$13.023 referente parte do contrato de compra e venda da Vertere.
A conta de caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras consolidadas da Companhia, atualmente
remunerada a uma taxa média de 99,10% do CDI, possuía saldo de R$1.083.701 em 31 de dezembro
de 2019 contra R$695.546 apresentados em 31 de dezembro de 2018, um aumento de aproximadamente
55,8%, devido principalmente à emissão de uma nota promissória em dezembro no montante de
R$200.000, com taxa de CDI +0,75% a.a. e prazo de 18 meses, e e à venda de ativos

Tributos correntes a recuperar (circulante)
A conta tributos correntes a recuperar possuía um saldo de R$492 em 31 de dezembro de 2019, uma
redução de R$15.207 ou aproximadamente 96,9% em relação a 31 de dezembro de 2018, cujo saldo era
R$15.699. Esta redução refere-se ao recebimento do crédito de IRPJ e CSLL deferido a favor da
Companhia de R$15.757.
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A conta tributos correntes a recuperar no consolidado apresentou subatancialmente a mesma variação
da Companhia, cujo saldo era R$21.639 em 31 de dezembro de 2019, uma redução de R$26.753 ou
aproximadamente 55,3% em relação a 31 de dezembro de 2018, cujo saldo era R$48.392.

Contas a receber consolidado (circulante e não circulante)
O Contas a receber possuía um saldo de R$181.867 em 31 de dezembro de 2019 contra R$162.393
apresentados em 31 de dezembro de 2018, um aumento de aproximadamente 12,0%, devido
substancialmente por vendas de terrenos para desenvolvimento de empreendimentos imobiliários por
parte dos incorporadores compradores. Os recebimentos ocorrerão por meio das transferências de
recursos financeiros relacionadas as unidades vendidas (“operação de permuta financeira”), conforme
previsto em contrato. Anualmente, a Iguatemi remensura subsequentemente este ativo financeiro a valor
justo, o qual está suportado pelos estudos de viabilidade dos empreendimentos lançados, ou a serem
lançados nas suas respectivas regiões. Adicionalmente, destacamos que esses ativos financeiros são
mensalmente atualizados com base nos índices INCC/FGV e/ou IGP-M/FGV. Os referidos terrenos
representam a garantia do saldo a receber.

Créditos com partes relacionadas consolidado (não circulante)
A conta créditos com partes relacionadas possuía saldo de R$47.344 em 31 de dezembro de 2019, uma
redução de R$15.348 ou aproximadamente 24,5% em relação a 31 de dezembro de 2018 cujo saldo era
de R$62.692. Esta variação é devido principalmente (i) a redução do valor entre a Iguatemi e a Federação
das Entidades Assistenciais de Campinas; (ii) e redução dos créditos junto aos diversos condomínios

dos shopping, oriundos dos processos de reembolso de diversos pagamentos, realizados pela
Iguatemi.
Demais ativos (circulante e não circulante)
A conta de demais ativos consolidada possuía saldo de R$23.455 em 31 de dezembro de 2019 contra
R$42.296 apresentados em 31 de dezembro de 2018, uma redução de aproximadamente 44,5%, devido
principalmente ao recebimento pela Companhia de R$13.023 referente parte do contrato de compra e
venda da Vertere.

Propriedade para investimentos consolidado
A conta de propriedade para investimentos consolidada possuía saldo de R$4.088.563 em 31 de
dezembro de 2019, uma redução de R$30.399 ou aproximadamente 0,7% em relação a 31 de dezembro
de 2018, cujo saldo era R$4.118.962. A redução nesta linha não foi significativa, foi referente a venda
da participação total de 8,4% no shopping Iguatemi Caxias (“SCICX”) em 30 de julho de 2019 e da
venda da participação total de 30% no shopping Iguatemi Florianópolis (“SCIFLA”) em 09 de outubro
de 2019.

PASSIVO

Empréstimos e financiamentos consolidado (circulante e não circulante)
A conta de empréstimos e financiamentos consolidada, circulante e não circulante, apresentou um saldo
de R$2.466.811 em 31 de dezembro de 2019, um aumento de R$137.595 ou aproximadamente 5,9%
em comparação ao saldo em 31 de dezembro de 2018. Esse aumento deve-se as novas captações
compensadas parcialmente pelo pagamento de principal mais juros de alguns empréstimos.

Tributos diferidos consolidado (não circulante)
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A conta tributos diferidos consolidada possuía saldo de R$59.236 em 31 de dezembro de 2019, um
aumento de R$28.145 ou aproximadamente 90,5% em relação ao saldo apresentado em 31 de dezembro
de 2018, no montante de R$31.091. Esta variação deve-se principalmente ao aumento do passivo
constituído sobre as diferenças temporárias de depreciação.

Patrimônio líquido e patrimônio líquido consolidado
O patrimônio líquido da Companhia não apresentou variação relevante em 31 de dezembro de 2019,
cujo saldo era de R$1.537.454 em 31 de dezembro de 2019, em relação ao saldo apresentado em 31 de
dezembro de 2018 cujo montante era R$1.446.318. O acréscimo de R$91.136 foi devido principalmente
ao lucro líquido do exercício no montante de R$128.664 menos a parcela dos dividendos mínimos
obrigatórios propostos no montante de R$30.556.
O patrimônio líquido consolidado também não apresentou variação relevante em 31 de dezembro de
2019, cujo saldo era de R$3.023.770 em 31 de dezembro de 2019, em relação ao saldo apresentado em
31 de dezembro de 2018, cujo montante era R$2.855.040 devido principalmente ao lucro líquido
consolidado do exercício no montante de R$285.588 menos os dividendos propostos da Companhia no
montante de R$30.556 e parcela dos dividendos atribuídos aos minoritários da Iguatemi no montante
de R$80.302.
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a.

resultado das operações da Companhia, em especial:

i) descrição de quaisquer componentes importantes da receita
As receitas consolidadas da Companhia são provenientes dos negócios Shopping Centers representado
pela controlada direta Iguatemi e suas controladas.
As receitas no Segmento de Shopping Center apresentam os seguintes componentes:

Receita Bruta
Receita de aluguéis
Receita taxa de administração
Receita estacionamento
Receita outros
Total

2020
593.660
39.259
75.750
54.235
762.904

2019
598.503
52.721
156.222
54.082
861.528

2018
569.270
49.498
152.499
54.876
826.143

A receita de aluguéis em 2020 foi principalmente composta pelo (i) aluguel mínimo, que representou
89,8% do total de aluguéis; (ii) aluguel percentual, que representou 4,9% do total de aluguéis; e (iii)
locações temporárias, que representou 5,3% do total de aluguéis.
O aluguel mínimo é um valor estabelecido contratualmente e tipicamente corrigido anualmente por um
índice de inflação acordado. O aluguel percentual é calculado com base nas vendas reportadas por cada
lojista, e é o valor que excede o aluguel mínimo de cada contrato. Locações temporárias, por sua vez,
referem-se aos aluguéis cobrados dos quiosques, além de mídias tais como banners, adesivagens,
panfletagens e painéis digitais.
As receitas de taxas de administração são taxas cobradas dos demais empreendedores donos de
participações nos shoppings em que administramos pela administração das propriedades, assim como
dos lojistas pela administração dos condomínios.
As receitas de estacionamento são provenientes da cobrança de estacionamento dos nossos clientes.
As receitas variaram principalmente em função de: (i) efeitos da crise do COVID-19 que fez com que
os shoppings ficassem fechados por alguns meses ao longe de 2020; (ii) Redução do fluxo nos
empreendimentos por conta das restrições de capacidade por conta das medidas de enfretmaneto da
pandemia; (iii) aumento de participação nos empreendimentos. Além disso, os contratos de aluguéis
celebrados pela Iguatemi são tipicamente renegociados a cada 5 anos, e são reajustados pela inflação.
O portfólio da Iguatemi atualmente está dividido em aproximadamente 8% de contratos ajustados pelo
IPC e 92% pelo IGP.
A queda do fluxo e tempo de permanência menor, contribuíram para a redução na receita de
estacionamento.
Em 2020, a receita bruta foi de R$762.904, 11,4% inferior ao mesmo período do ano anterior, explicado
pelos impactos relacionado à crise do COVID-19, resultando em níveis de descontos maiores e queda
nas receitas diretamente relacionadas ao fluxo dos empreendimentos. Em 2019, a receita bruta foi de
R$861.528, 4,28% superior ao mesmo período do ano anterior, explicado pela maturação dos últimos
empreendimentos inaugurados e retirada dos descontos concedidos aos lojistas. Em 2018, a receita bruta
foi de R$826.143, 2,57% superior ao mesmo período do ano anterior, explicado pela maturação dos
empreendimentos inaugurados após 2014, retirada dos descontos concedidos aos lojistas e melhora na
taxa de ocupação dos ativos.
A queda da receita de aluguel de 0,8% em relação a 2019 é explicado principalmente pelo (i) impacto
da crise do COVID-19, gerando uma saída de lojistas; e em contraponto (ii) reajuste do aluguel mínimo
pelo índice IGP que teve um aumento expressivo no ano de 2020.
A taxa de administração diminuiu 25,5% em relação a 2019, em função da queda da Receita Líquida
dos empreendimentos.
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A receita de estacionamento caiu 51,5% em comparação a 2019, principalmente (i) pela queda no fluxo
dos empreendimentos relacionado à pandemia do COVID-19; (ii) e pelo período que os shoppings
permaneceram fechados para o público ou funcionando em horário reduzido.
A receita de outros cresceu em 0,3% em relação a 2019, principalmente devido ao crescimento nas
vendas das nossas operações de varejo e Iguatemi 365.

A receita de aluguéis em 2019 foi principalmente composta pelo (i) aluguel mínimo, que representou
69,5% do total de aluguéis; (ii) aluguel percentual, que representou 6,1% do total de aluguéis; e (iii)
locações temporárias, que representou 18,1% do total de aluguéis.
O aluguel mínimo é um valor estabelecido contratualmente e tipicamente corrigido anualmente por um
índice de inflação acordado. O aluguel percentual é calculado com base nas vendas reportadas por cada
lojista, e é o valor que excede o aluguel mínimo de cada contrato. Locações temporárias, por sua vez,
referem-se aos aluguéis cobrados dos quiosques, além de mídias tais como banners, adesivagens,
panfletagens e painéis digitais.
As receitas de taxas de administração são taxas cobradas dos demais empreendedores donos de
participações nos shoppings em que administramos pela administração das propriedades, assim como
dos lojistas pela administração dos condomínios.
As receitas de estacionamento são provenientes da cobrança de estacionamento dos nossos clientes.
As receitas variaram principalmente em função de: (i) aquisição de participação do Pátio Higienópolis
em 2018; (ii) inauguração do I Fashion Outlet Santa Catarina em dezembro de 2018; (iii) venda de
participação no Iguatemi Caxias e Iguatemi Florianópolis, além da maturação dos shoppings em
operação, expansões de shoppings e aumento de participação nos empreendimentos. Além disso, os
contratos de aluguéis celebrados pela Iguatemi são tipicamente renegociados a cada 5 anos, e são
reajustados pela inflação. O portfólio da Iguatemi atualmente está dividido em aproximadamente 8%
de contratos ajustados pelo IPC e 92% pelo IGP.
O aumento da tarifa contribuíu para o aumento na receita de estacionamento, parcialmente compensado
pela redução de fluxo pagante em algumas praças, principalmente nos grandes centros, devido às
mudanças de mobilidade urbana observadas em anos recentes.
Em 2019, a receita bruta foi de R$861.528, 4,28% superior ao mesmo período do ano anterior, explicado
pela maturação dos últimos empreendimentos inaugurados e retirada dos descontos concedidos aos
lojistas.
O crescimento da receita de aluguel de 5,1% em relação a 2018 é explicado principalmente pelo (i)
crescimento orgânico dos shoppings existentes; e (ii) pela maturação dos empreendimentos inaugurados
recentemente, em especial o Iguatemi Rio Preto. Temos ainda, reajuste do aluguel mínimo, aumento do
aluguel percentual e das locações temporárias.
A taxa de administração cresceu 6,5% em relação a 2018, em função do crescimento das Receitas de
Aluguéis.
A receita de estacionamento cresceu 2,4% em comparação a 2018, principalmente (i) pelo reajuste das
tarifas nos últimos 12 meses; (ii) pela maturação dos projetos inaugurados nos últimos anos; (iii)
atualização no mix de diversos de nossos empreendimentos e preenchimento de áreas vagas; (iv) e do
adensamento do entorno imediato dos nossos shoppings.
A receita de outros caiu 1,4% em relação a 2018, principalmente devido ao fim do reconhecimento de
luvas nos empreendimentos que completaram 5 anos em 2019.
Em 2018, a receita bruta foi de R$826.143, 2,57% superior ao mesmo período do ano anterior, explicado
pela maturação dos empreendimentos inaugurados após 2014, retirada dos descontos concedidos aos
lojistas e melhora na taxa de ocupação dos ativos.
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O crescimento da receita de aluguel de 2018 foi de 3,21% em relação a 2017 é explicado principalmente
pelo (i) crescimento orgânico dos shoppings existentes, com destaque para o JK Iguatemi; e (ii) pela
maturação dos empreendimentos inaugurados recentemente, em especial o Iguatemi Rio Preto. Temos
ainda, reajuste do aluguel mínimo, aumento do aluguel percentual e das locações temporárias.
A receita de estacionamento de 2018 cresceu 3,1% em comparação a 2017, principalmente (i) pelo
reajuste das tarifas nos últimos 12 meses; (ii) pela maturação dos projetos inaugurados nos últimos anos;
(iii) atualização no mix de diversos empreendimentos e preenchimento de áreas vagas; (iv) e do
adensamento do entorno imediato dos shoppings.
A taxa de administração de 2018 cresceu 2,77% em relação a 2017, em função do crescimento das
Receitas de Aluguéis.
A receita de outros de 2018 caiu 5,1% em relação a 2017, principalmente devido a uma base forte em
2017 dado o reconhecimento de luvas do JK Iguatemi até junho de 2017. Além disso, tivemos o fim do
reconhecimento de luvas nos seguintes empreendimentos: Iguatemi Ribeirão Preto, que completou 5
anos no ínicio de setembro de 2018, da expansão do Iguatemi Esplanada e do Praia de Belas, que
completaram 5 anos em novembro de 2018.

ii) fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, exceto pelos efeitos da pandemia descritos no item
anterior, não houve outros fatores que afetassem materialmente os resultados operacionais da
Companhia e de suas controladas. Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 não
houve fatores que afetassem materialmente os resultados operacionais da Companhia e de suas
controladas.

b.

variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação,
alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços.

Com relação aos investimentos consolidados nas Demonstrações Financeiras da Companhia:
Em 2020, a principal linha de receita (receita de aluguéis) respondeu por 77,8% da receita da Iguatemi.
Dentro da receita de aluguel, aproximadamente 89,8% provém do aluguel mínimo, que independe da
venda dos lojistas. Além disso, 4,9% são provenientes do aluguel percentual e o restante, de locação
temporária.
• As receitas de aluguel mínimo estão atreladas a contratos de aluguéis que tem duração média de
5 anos e são anualmente reajustados pela inflação. Aproximadamente 8% dos contratos são
ajustados pelo IPC e 92% pelo IGP. Após o término do contrato são renegociados preços de
mercado para cada contrato, o que resulta em ganhos reais na receita;
• As receitas de aluguel percentual são atreladas às vendas dos lojistas; e
• As receitas de locação temporária são atreladas a quiosques, locais de eventos e/ou locais de
mídia física ou digital que são negociados (locados) temporariamente no decorrer do ano e em
função disso mudam a cada negociação, não estando atreladas à inflação.
As receitas de taxa de administração responderam por 5,1% da receita da Iguatemi no acumulado de
2020. Estas receitas estão atreladas principalmente ao resultado e aos custos de condomínio dos
shoppings centers.
As receitas de estacionamento responderam por 9,9% da receita da Iguatemi em 2020. Estas receitas
estão atreladas ao fluxo de veículos e às tarifas de estacionamento que são reajustadas esporadicamente
de acordo com o potencial de cada empreendimento.
As receitas de outros são principalmente relacionadas às vendas das marcas administradas pela i-Retail,
receita da operação de marketplace (Iguatemi 365), às taxas de corretagem e a receitas de
coparticipação. As taxas de corretagem estão atreladas ao valor dos novos contratos de aluguel
negociados com novos lojistas e em função disso dependem da quantidade de novos lojistas que são
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negociados no ano. As receitas de coparticipação, por sua vez, estão atreladas à venda de pontos
comerciais nos novos shoppings centers e, consequentemente, estão diretamente relacionadas à
quantidade de ABL adicional que é inaugurada por ano.

Em 2019, a principal linha de receita (receita de aluguéis) respondeu por 69,5% da receita da Iguatemi.
Dentro da receita de aluguel, aproximadamente 84,0% provém do aluguel mínimo, que independe da
venda dos lojistas. Além disso, 6,6% são provenientes do aluguel percentual e o restante, de locação
temporária.
• As receitas de aluguel mínimo estão atreladas a contratos de aluguéis que tem duração média de
5 anos e são anualmente reajustados pela inflação. Aproximadamente 8% dos contratos são
ajustados pelo IPC e 92% pelo IGP. Após o término do contrato são renegociados preços de
mercado para cada contrato, o que resulta em ganhos reais na receita;
• As receitas de aluguel percentual são atreladas às vendas dos lojistas; e
• As receitas de locação temporária são atreladas a quiosques, locais de eventos e/ou locais de
mídia física ou digital que são negociados (locados) temporariamente no decorrer do ano e em
função disso mudam a cada negociação, não estando atreladas à inflação.
As receitas de taxa de administração responderam por 6,1% da receita da Iguatemi no acumulado de
2019. Estas receitas estão atreladas principalmente ao resultado e aos custos de condomínio dos
shoppings centers.
As receitas de estacionamento responderam por 18,1% da receita da Iguatemi em 2019. Estas receitas
estão atreladas ao fluxo de veículos e às tarifas de estacionamento que são reajustadas esporadicamente
de acordo com o potencial de cada empreendimento.
As receitas de outros são principalmente relacionadas às vendas das marcas administradas pela i-Retail,
às taxas de corretagem e a receitas de coparticipação. As taxas de corretagem estão atreladas ao valor
dos novos contratos de aluguel negociados com novos lojistas e em função disso dependem da
quantidade de novos lojistas que são negociados no ano. As receitas de coparticipação, por sua vez,
estão atreladas à venda de pontos comerciais nos novos shoppings centers e, consequentemente, estão
diretamente relacionadas à quantidade de ABL adicional que é inaugurada por ano.
Em 2018, a principal linha de receita (receita de aluguéis) respondeu por 68,9% da receita da Iguatemi.
Dentro da receita de aluguel, aproximadamente 85,9% provém do aluguel mínimo, que independe da
venda dos lojistas. Além disso, 5,5% são provenientes do aluguel percentual e o restante, de locação
temporária.
• As receitas de aluguel mínimo estão atreladas a contratos de aluguéis que tem duração média de
5 anos e são anualmente reajustados pela inflação. Aproximadamente 10% dos contratos são
ajustados pelo IPC e 90% pelo IGP. Após o término do contrato são renegociados preços de
mercado para cada contrato, o que resulta em ganhos reais na receita;
• As receitas de aluguel percentual são atreladas às vendas dos lojistas; e
• As receitas de locação temporária são atreladas a quiosques, locais de eventos e/ou locais de
mídia física ou digital que são negociados (locados) temporariamente no decorrer do ano e em
função disso mudam a cada negociação, não estando atreladas à inflação.
As receitas de estacionamento responderam por 18,5% da receita da Iguatemi em 2018. Estas receitas
estão atreladas ao fluxo de veículos e às tarifas de estacionamento que são reajustadas esporadicamente
de acordo com o potencial de cada empreendimento.
As receitas de taxa de administração responderam por 6,0% da receita da Iguatemi no acumulado de
2018. Estas receitas estão atreladas principalmente ao resultado e aos custos de condomínio dos
shoppings centers.
As receitas de outros são principalmente relacionadas a taxas de corretagem e a receitas de
coparticipação. As taxas de corretagem estão atreladas ao valor dos novos contratos de aluguel
negociados com novos lojistas e em função disso dependem da quantidade de novos lojistas que são
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negociados no ano. As receitas de coparticipação, por sua vez, estão atreladas à venda de pontos
comerciais nos novos shoppings centers e, consequentemente, estão diretamente relacionadas à
quantidade de ABL adicional que é inaugurada por ano.
Adicionalmente, praticamente todas as linhas de receita são incrementadas quando um novo shopping
center é inaugurado e, portanto, a receita é diretamente relacionada ao volume de ABL próprio
controlado pela Iguatemi.

c.

impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e
da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da Companhia, quando
relevante

Os custos e despesas operacionais consolidados da Companhia, com exceção da depreciação e de suas
receitas operacionais, são corrigidos conforme a variação da inflação no período, em virtude dos
reajustes previstos nos contratos firmados com terceiros, inclusive nos contratos de locação. Tendo em
vista que tanto os custos e despesas operacionais, quanto a receita operacional consolidada são
reajustados pela inflação, ocorre um hedge natural que impede impactos negativos de valor relevante
em virtude da sua variação. De tal forma, durante os 3 (três) últimos exercícios sociais e no exercício
corrente, não houve nenhum impacto que represente montante relevante.
Em relação ao resultado financeiro, a receita financeira é impactada diretamente por oscilações do CDI,
tendo em vista que 100% dos recursos estão aplicados em Fundos de Renda Fixa, e que as despesas
financeiras são impactadas pelas oscilações sofridas pelos indexadores atrelados aos contratos de
financiamento.
A Companhia possui empréstimo indexado ao CDI. Em decorrência das emissões de debêntures e de
CRI’s realizadas nos últimos três exercícios sociais, o principal indexador da Iguatemi atualmente é o
CDI. Dessa maneira, um aumento ou diminuição do CDI impacta no montante dos juros a ser pago da
dívida. Além do CDI, a Iguatemi possui contratos de Crédito Imobiliário atrelados à TR, fazendo com
que os juros desses financiamentos sejam impactados por oscilações de tal índice.
Em 31 de dezembro de 2020 a redução da taxa acumulada SELIC foi de 3,32 pontos percentuais contra
a taxa acumulada observada no mesmo período do ano anterior, reduzindo a despesa financeira da
Companhia.
Em 31 de dezembro de 2019 a redução da taxa acumulada SELIC foi de 2 pontos percentuais contra a
taxa acumulada observada no mesmo período do ano anterior, reduzindo a despesa financeira
consolidada da Companhia.
Em 31 de dezembro de 2018 a redução da taxa acumulada SELIC foi de 3,53 pontos percentuais contra
a taxa acumulada observada no mesmo período do ano anterior, reduzindo a despesa financeira
consolidada da Companhia. A redução da taxa acumulada da TR em 0,04 pontos percentuais contribui
marginalmente para a redução dos juros incidentes sobre os contratos de Crédito Imobiliário indexados
à TR.
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a.

introdução ou alienação de segmento operacional

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e de 2018, a Companhia e suas controladas
não introduziram ou alienaram segmento operacional.

b.

constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Eventos realizados em 2020
Em 6 de julho de 2020, a Companhia alienou a totalidade de sua participação minoritária na Brio Capital
Imobiliário S.A. (“Brio”), equivalente a 40% (quarenta por cento) do capital social, a Sollers
Investimentos e Participações Ltda., cujo valor justo mensurado na data da operação foi de R$3.500. O
acordo de acionistas da Brio Capital Imobiliário S.A., da qual a Companhia era signatária, foi resilido
em função da sua retirada da Brio.

Eventos realizados em 2018
Em 6 de abril de 2018, após o cumprimento das condições precedentes contratualmente estabelecidas,
inclusive a obtenção da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, a
Companhia concluiu a alienação a PARTHICA PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade com sede na
Praia de Botafogo, 228, sala 1705, bloco B, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.363.233/0001-30, da totalidade da sua participação detida no capital
social da Vertere Participações S.A., atual denominação da JPSP INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A. (“Vertere”), companhia com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua
Angelina Maffei Vita, 200 - 9º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 53.790.218/0001-53, conforme
contrato de compra e venda celebrado em 21 de fevereiro de 2018, cujo valor da venda foi de até
R$36.000. Na data de 31 de dezembro de 2018, o valor a receber, líquido de provisão para perda, era
de R$25.043.

Eventos da controlada Iguatemi
Nos últimos três anos, a Iguatemi realizou diversas aquisições de participação societária com o objetivo
de fortalecer sua posição no mercado de shopping centers, seja pelo aumento de participação em
shopping centers que ela já detinha participação, compra de novos shopping centers ou aquisição de
terrenos para desenvolvimento de empreendimentos.
Em 2020, a Iguatemi adquiriu 15% do Shopping Iguatemi Esplanada e 20% do Shopping Praia de
Belas da ressuguradora IRB Brasil S.A., também adiquiriu 6,58% de participação indireta no
Shopping Iguatemi Porto Alegre via a aquisição de 47% da Maiojama.
Em 2019, a Iguatemi alienou a totalidade de sua participação no Shopping Iguatemi Caxias (8,4% de
participação no ativo) e no Shopping Iguatemi Florianópolis (30% de participação no ativo).
Em 2018, a Iguatemi adquiriu 0,31% do Shopping Pátio Higienópolis da Agropart Imobiliária Ltda,
passando a deter uma participação total de 11,5% no empreendimento.

c.

eventos ou operações não usuais

A Companhia e suas controladas não realizaram eventos ou operações não usuais nos últimos 3 anos.
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a.

mudanças significativas nas práticas contábeis

A Companhia adotou todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pela CVM que estavam em vigor nos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e de 2018.
Novos pronunciamentos técnicos adotados a partir de 1º. de janeio de 2018
As alterações às IFRS’s e as novas interpretações não produzem efeitos nas demonstrações financeiras
individuais da Companhia. Já para as demonstrações financeiras consolidadas, a Iguatemi adotou o CPC
47 / IFRS 15 (Receitas de Contratos com Clientes) e o CPC 48 /IFRS 9 (Instrumentos Financeiros) a
partir de 1º de janeiro de 2018. A adoção do CPC 47 / IFRS 15, exceto pelos efeitos demonstrados na
letra (b) abaixo, não há outros efeitos nas Demonstrações. Em relação ao CPC 48/IFRS 9, pelo fato de
os saldos de 2018 estarem apresentados de forma prospectiva (efeitos apresentados no patrimônio
líquido), os saldos de 2017 não foram reapresentados.
Reconhecimento de receita
A principal mudança resultante da adoção do IFRS 15 (CPC 47) decorre dos princípios que uma
entidade aplicará para determinar a mensuração da receita e como e quando ela é reconhecida, baseada
em cinco passos: (1) identificação dos contratos com os clientes; (2) identificação das obrigações de
desempenho previstas nos contratos; (3) determinação do preço da transação; (4) alocação do preço da
transação à obrigação de desempenho previstas nos contratos e (5) reconhecimento da receita quando a
obrigação de desempenho é atendida. A nova norma substitui o IAS 11 - Contratos de Construção e o
IAS 18 – Receitas e correspondentes interpretações. As alterações estabeleceram os critérios para
mensuração e registro das vendas, na forma que efetivamente foram realizadas com a devida
apresentação, assim como o registro pelos valores que a Iguatemi tenha direito na operação,
considerando eventuais estimativas de perda de valor.
a) Permutas financeiras
A Iguatemi adota a estratégia de negociar junto com incorporadoras parceiras, os terrenos ao redor de
determinados shoppings, para o desenvolvimento de empreendimentos residenciais e comerciais, com
o objetivo de alavancar futuramente as receitas do shopping, bem como a rentabilidade desses ativos.
As negociações preveem as celebrações de contratos com características de permutas financeiras, nas
quais certas obrigações de desempenho precisam ser atingidas.
b) Prestação de serviços
Refere-se as receitas advindas da cobrança das taxas de administração de condomínio dos hoppings
centers.
c) Estacionamento
Refere-se à receita com a exploração de estacionamentos dos shopping centers. Essas receitas são
apropriadas ao resultado de acordo com o regime de competência, conforme utilização do espaço do
estacionamento pelo cliente, de acordo com tabela de preços por carga horária, sendo cobrado sobre o
período utilizado.
As receitas auferidas são apresentadas em uma base líquida e reconhecidas ao resultado quando for
provável que os benefícios econômicos fluíram para a Iguatemi e os seus valores puderam ser
confiavelmente mensurados.
IFRS 9 - Instrumentos Financeiros (CPC 48 – Instrumentos Financeiros)
Em 1 de janeiro de 2018, a Iguatemi implementou o novo pronunciamento contábil CPC 48 (IFRS 9),
referente aos instrumentos financeiros. Tal adoção foi realizada prospectivamente, com os efeitos
advindos do impacto da adoção apresentados no patrimônio líquido. As principais alterações de política
contábil resultante do novo pronunciamento são apresentadas a seguir:
•
Ativos financeiros: A principal alteração introduzida pela IFRS 9/CPC 48 foi a alteração do
critério de classificação dos ativos financeiros, que deixou de utilizar o conceito da intenção da
Administração de forma individual sobre cada ativo financeiro, passando a classificar os instrumentos
financeiros com base no modelo de negócio, assim como na análise das características dos fluxos de
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caixa contratuais (“SPPJ – Somente Pagamento de Principal e Juros”). Esses itens determinam se os
ativos financeiros são mensurados nas seguintes classificações: (i) custo amortizado, (ii) valor justo
através do resultado (VJR) ou (iii) valor justo através de outros resultados abrangentes (VJORA). Nas
operações da Iguatemi, tendo em vista a característica do negócio e portfólio de ativos, não se
identificou impactos relevantes nas Demonstrações Financeiras do Grupo.
•
Passivos financeiros: A classificação dos passivos financeiros permanece substancialmente
inalterada com a introdução do novo pronunciamento, continuando a serem mensurados a custo
amortizado ou a valor justo por meio do resultado. Para os passivos mensurados a valor justo no
reconhecimento inicial, a companhia deve reconhecer a variação do risco de crédito atribuída ao seu
risco próprio em outros resultados abrangentes. Não houve impactos nas operações da Iguatemi, pelo
fato de não haver passivos financeiros mensurados atualmente a valor justo, estando os mesmos
classificados a custo amortizado.
•
Impairment de ativos financeiros: Os requerimentos introduzidos pela IFRS 9/CPC 48
referente ao impairment são aplicáveis para ativos financeiros mensurados à custo amortizado, valor
justo através de outros resultados abrangentes, recebíveis de leasing e alguns itens off-balance, como
contratos de garantias financeiras e compromissos de empréstimos, por exemplo. A principal alteração
da IFRS 9/CPC 48 é provisão do impairment para estes casos passou a ser mensurado pelo conceito de
perda esperada de crédito (ECL) ao invés do modelo de perdas incorridas (IAS 39/CPC 38).
•
Hedge Accounting: O IFRS 9/CPC 48 prevê uma abordagem de contabilização de hedge com
base na Gestão de Riscos da Administração, fundamentada mais em princípios do que na atual
abordagem prevista no IAS 39/CPC 38. Uma das principais alterações da norma está na mensuração
da efetividade. O IAS 39/CPC 38 define o percentual para cálculo (80% a 125%), enquanto, a nova
norma prevê que a administração deva avaliar as condições e percentuais de efetividade, trazendo uma
visão qualitativa ao processo. Este tópico não trouxe impactos às operações da Iguatemi, pelo fato de
não haver estruturas de contabilidade de hedge designadas.
A norma aborda a classificação, a mensuração e o reconhecimento de ativos e passivos financeiros. As
principais alterações do IFRS 9 foram os novos critérios de classificação de ativos financeiros em três
categorias (mensurados ao valor justo por meio do resultado abrangente, mensurados ao custo
amortizado e mensurados ao valor justo por meio do resultado), dependendo da característica de cada
instrumento e finalidade para quais foram adquiridos, podendo ser classificado em resultado financeiro
ou resultado abrangente. Adicionalmente a norma traz um novo modelo de impairment para ativos
financeiro sendo um modelo prospectivo de “perdas de créditos esperadas” com base no histórico de
perdas incorridas, em substituição ao modelo atual de perdas incorridas, e flexibilização das exigências
para adoção da contabilidade de hedge.
As classificações de passivos financeiros permanecem os mesmos já previstos no IAS 39 (CPC 39) –
Instrumentos Financeiros: Apresentação, somente sendo incluídas as regras relativas aos passivos
financeiros mensurados ao valor justo, não aplicável para as operações mantidas pela Companhia e suas
controladas.
A Administração adotou o novo pronunciamento e, considerando as suas transações na data de adoção,
não identificou mudanças que tivessem impacto relevante sobre as demonstrações financeiras do Grupo,
haja visto que os instrumentos financeiros que mantém não são complexos e não apresentam risco
significativo de impacto em sua remensuração, assim como não apresentam risco significativo de
impairment ou de redução de valor de forma significativa em função de expectativa de perdas futuras,
sendo aplicado somente as classificações dos ativos financeiros nas categorias previstas.
Os ativos financeiros mantidos pelo Grupo em 31 de dezembro de 2018 são classificados da seguinte
forma:
Custo amortizado
Ativos financeiros mantidos pelo Grupo são mantidos para gerar fluxos de caixas contratuais
decorrentes do valor do principal e juros, quando aplicável, menos qualquer redução quanto à perda do
valor recuperável. São classificados nesses itens os saldos de caixa e equivalentes de caixa, contas a
receber de clientes, outros ativos, com as variações reconhecidas no resultado financeiro.
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Mensurados ao valor justo por meio do resultado
Ativos financeiros mantidos pelo Grupo mensurados ao valor justo por meio do resultado correspondem
aos saldos de títulos e valores mobiliários, com as variações reconhecidas no resultado financeiro, por
opção do Grupo.
Redução ao valor recuperável de ativos financeiros
A Iguatemi avalia a redução ao valor recuperável de seus ativos financeiros conforme o novo modelo
proposto pelo CPC 48 / IFRS 9 de perda esperada de crédito, em substituição da perda incorrida do CPC
38 / IAS 39. A mensuração se aplica aos ativos classificados como custo amortizado e valor justo por
meio de outros resultados abrangentes e se baseia na percepção de aumento de risco de crédito desde o
reconhecimento inicial do ativo, na qual a provisão é feita conforme a perda esperada para os próximos
12 meses ou perdas esperadas para a vida inteira do ativo.
Para a carteira de recebíveis, por não possuírem um componente significativo de financiamento, a
Iguatemi aplica a abordagem simplificada permitida como expediente prático pelo CPC 48/ IFRS 9, em
que as perdas esperadas são reconhecidas pela vida inteira, a partir do reconhecimento inicial dos
recebíveis.
Em 1º de janeiro de 2019, entrou em vigor os seguintes pronunciamentos e interpretações:
(i)

IFRS 16 / CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil.

A IFRS 16 introduziu um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial
para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito
de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar
pagamentos do arrendamento. Isenções opcionais estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo
e itens de baixo valor.
A IFRS 16 substituiu as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06 (IAS 17) Operações
de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03 (IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27) Aspectos Complementares das
Operações de Arrendamento Mercantil.
(ii)

ICPC 22 / IFRIC 23 Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro

A interpretação ICPC 22 esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do CPC
32 quando há incerteza sobre os tratamentos de tributo sobre o lucro. A administração da companhia
deve reconhecer e mensurar seu tributo corrente ou diferido ativo ou passivo, aplicando os requisitos
do CPC 32 com base em lucro tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais, prejuízos fiscais não utilizados,
créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais determinados, aplicando esta Interpretação. A
interpretação foi aprovada em 21 de dezembro de 2018 e entrou em vigência em 1º de janeiro de 2019.

Mudanças contábeis realizadas no Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2020:
As alterações do CPC 15 (R1) esclarecem que, para ser considerado um negócio, um conjunto integrado
de atividades e ativos deve incluir, no mínimo, um input - entrada de recursos e um processo substantivo
que, juntos, contribuam significativamente para a capacidade de gerar output - saída de recursos. Além
disso, esclareceu que um negócio pode existir sem incluir todos os inputs - entradas de recursos e
processos necessários para criar outputs - saída de recursos. Essas alterações não tiveram impacto sobre
as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do Grupo, mas podem impactar períodos
futuros caso o Grupo ingresse em quaisquer combinações de negócios.
O pronunciamento revisado com alguns novos conceitos, fornece definições atualizadas e critérios de
reconhecimento para ativos e passivos e esclarece alguns conceitos importantes. Essas alterações não
tiveram impacto nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas do Grupo.
As alterações aos Pronunciamentos CPC 38 e CPC 48 fornecem isenções que se aplicam a todas as
relações de proteção diretamente afetadas pela reforma de referência da taxa de juros. Uma relação de
proteção é diretamente afetada se a reforma suscitar incertezas sobre o período ou o valor dos fluxos de
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caixa baseados na taxa de juros de referência do item objeto de hedge ou do instrumento de hedge. Essas
alterações não tiveram impacto nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas do Grupo.
As alterações fornecem uma nova definição de material que afirma, "a informação é material se sua
omissão, distorção ou obscuridade pode influenciar, de modo razoável, decisões que os usuários
primários das demonstrações contábeis de propósito geral tomam como base nessas demonstrações
contábeis, que fornecem informações financeiras sobre relatório específico da entidade". As alterações
esclarecem que a materialidade dependerá da natureza ou magnitude de informação, individualmente
ou em combinação com outras informações, no contexto das demonstrações financeiras. Uma
informação distorcida é material se poderia ser razoavelmente esperado que influencie as decisões
tomadas pelos usuários primários. Essas alterações não tiveram impacto e nem se espera que haja algum
impacto futuro, sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do Grupo.

b.

efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

CPC 48 / IFRS 9 Instrumentos financeiros
O CPC 48 / IFRS 9 estabelece, entre outros, novos requerimentos para classificação de ativos
financeiros, mensuração e reconhecimentos de perda por valor recuperável de ativos financeiros,
modificações nos termos de ativos e passivos financeiros, contabilidade de hedge e divulgação. De
acordo com as disposições transitórias previstas pelo IFRS 9, a Companhia e suas controladas não
apresentaram suas demonstrações financeiras de períodos anteriores em relação aos novos
requerimentos referentes a classificação e mensuração de ativos financeiros, perda por redução ao valor
recuperável de ativos financeiros e modificações nos termos de ativos e passivos financeiros. Nestes
casos, as diferenças nos valores contábeis de ativos financeiros e passivos financeiros resultantes da
adoção do CPC 48 em 1º de janeiro de 2018 foram reconhecidas na conta de reserva de lucros no
patrimônio líquido. Informações sobre os impactos consolidados em 1º de janeiro de 2018 sobre os itens
do balanço patrimonial e demonstrações das mutações do patrimônio líquido, são apresentados a seguir:

Saldo em
01/01/2018

Item do Balanço Patrimonial

Controladora
Saldo em
01/01/2018
Ajuste
após ajuste

Saldo em
01/01/2018

Ajuste

Consolidado
Saldo em
01/01/2018
após ajuste

Ativo
Circulante
Contas a receber
Não Circulante
Créditos com partes relacionadas
Participações societárias

(i)

-

-

-

144.139

(10.982)

133.157

1.471.260

(14.037)

1.457.223

101.616
46.734

(17.963)
-

83.653
46.734

-

-

-

6.257

1.259

7.516

518.716
-

(14.037)
-

504.679
-

518.716
1.359.335

(14.037)
(13.649)

504.679
1.345.686

Passivo e Patrimônio Líquido
Não Circulante
Imposto de renda e contribuição social
Patrimônio Líquido
Reserva de lucros
Participações acionistas não controladores

Demonstração das mutações do Patrimônio
líquido
Saldos em 1º de janeiro de 2018
originalmente apresentados
Ajuste de adoção do IFRS 9
Saldos em 1º de janeiro de 2018
reapresentados

Capital
Social
Integralizad
o

Reserva
s de
Capital

Reserva
s de
Lucro

Outros
Resultados
Abrangente
s

Ágio em
transações
de capital e
variações de
porcentagen
s de
participaçõe
s

741.987
-

1.276
-

518.716
(14.037)

8.435
-

134.412
-

(1.570)
-

1.403.256
(14.037)

1.359.335
(13.649)

2.762.591
(27.686)

741.987

1.276

504.679

8.435

134.412

(1.570)

1.389.219

1.345.686

2.734.905

Ajustes de
avaliação
patrimoni
al

Patrimôni
o líquido
individual

Participação
dos Não
Controladore
s

Patrimônio
Líquido
Consolidad
o

(i) Em 2014, os empreendedores dos shoppings Iguatemi Ribeirão Preto e Iguatemi São José do Rio Preto,
realizaram aportes com a finalidade de financiar o capital de giro referente ao início dessas operações.
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Posteriormente, em 31 de agosto de 2016, o empreendedor do shopping center Galleria também aportou valores,
porém, com a finalidade de financiar os gastos oriundos de reparos causados por um vendaval que afetou a
estrutura desse shopping. Os aportes mencionados representam transações com partes relacionadas e estavam
registrados na rubrica de créditos com partes relacionadas. Em razão da adoção do CPC 48 / IFRS 9, a Iguatemi
reavaliou esses saldos e concluiu que não havia expectativas razoáveis para recuperação dos fluxos de caixa
envolvidos nos aportes. Como consequência desta reavaliação, a Iguatemi ajustou a expectativa de perda para
estes ativos no âmbito dos ajustes de adoção da norma supracitada em 1º de janeiro de 2018.

IFRS 16 / CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil.
A Administração revisou todos os contratos de arrendamento e concluiu que a maior parte se refere a
arrendamentos de curto prazo, de baixo valor e ainda arrendamentos nos quais não controlam o ativo e
nem direcionam o uso. Estes arrendamentos continuaram sendo reconhecidos linearmente como
despesas no resultado do exercício. Com relação aos demais arrendamentos, sujeitos ao escopo da nova
norma, a controlada Iguatemi reconheceu ativos de direito de uso e passivos de arrendamento. Não
houve impactos na controladora.
Os valores correspondentes aos impactos gerados no balanço patrimonial consolidado em 1° de janeiro
de 2019 estão apresentados, conforme quadro abaixo:
Saldo em
01/01/2019

Ajuste

Saldo em
01/01/2019
após ajuste

Ativo
Não circulante
Imobilizado de direito de uso (i)

-

13.652

13.652

Passivo
Circulante
Débitos com partes relacionadas (i)

-

(3.485)

3.485

Não circulante
Débitos com partes relacionadas (i)

-

(10.167)

10.167

(i)

Os valores registrados nas rubricas de imóveis de direito de uso e passivo de débitos com partes
relacionadas, refere-se a um contrato de arrendamento do escritório corporativo, com o Shopping
Iguatemi São Paulo em função da adoção do IFRS16/CPC06 R2.

ICPC 22 / IFRIC 23 Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro
Na avaliação da Administração da Companhia, não há impactos significativos em decorrência da
interpretação, uma vez que todos os procedimentos adotados para a apuração e recolhimento de tributos
sobre o lucro estão amparados na legislação e precedentes de Tribunais Administrativos e Judiciais.

c.

ressalvas ênfases presentes no parecer do auditor

Com relação a ressalvas
Os Diretores da Companhia esclarecem que não houve ressalvas nos pareceres dos auditores
independentes sobre as demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro
de 2020, 2019 e de 2018.

Com relação a ênfases
Os Diretores da Companhia esclarecem que o relatório dos auditores independentes da Ernest Young
sobre as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 contém o seguinte
parágrafo de Ênfase:
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Reapresentação dos valores correspondentes
Conforme mencionado na Nota 2.3 das demonstrações financeiras da Companhia, em decorrência da
adoção de novas políticas contábeis e da correção de erro, os valores correspondentes, individuais e
consolidados, relativos aos balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e às demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor
adicionado referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, apresentados para fins de
comparação, também, foram ajustados e estão sendo reapresentados como previsto no CPC 23 Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. Nossa opinião não contém ressalva
relacionada a esse assunto.
Os Diretores da Companhia esclarecem que não houve ênfases nos pareceres dos auditores
independentes sobre as demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro
de 2020 e 2019.

Com relação a outros assuntos
Os Diretores da Companhia esclarecem que o relatório dos auditores independentes da Ernest Young
sobre as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 contém o seguinte
parágrafo de outros assuntos:
Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2020, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, e
apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para
a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações
financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com
os critérios definidos no Pronunciamento Técnico NBC TG 09 - Demonstração do Valor Adicionado.
Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos
os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes
em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Nossa
conclusão não contém modificação relacionada a esse assunto.

Os Diretores da Companhia esclarecem que o relatório dos auditores independentes da Ernest Young
sobre as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 contém o seguinte
parágrafo de outros assuntos:
Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2019, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, e
apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para
a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações
financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com
os critérios definidos no Pronunciamento Técnico NBC TG 09 - Demonstração do Valor Adicionado.
Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos
os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes
em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Nossa
conclusão não contém modificação relacionada a esse assunto.

Os Diretores da Companhia esclarecem que o relatório dos auditores independentes da Ernest Young
sobre as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 contém o seguinte
parágrafo de outros assuntos:
Demonstrações financeiras de exercícios anteriores examinadas por outro auditor independente
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O exame das demonstrações financeiras individuais e consolidadas referentes ao exercício findo em 31
de dezembro de 2016, preparadas originalmente antes dos ajustes e reclassificações descritos na Nota
2.3 e apresentados como dados equivalentes a 1º de janeiro de 2017, foi conduzido sob a
responsabilidade de outro auditor independente, que emitiu relatório de auditoria sem modificação, em
14 de março de 2018. Como parte de nossos procedimentos de auditoria das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, examinamos também os
ajustes descritos na Nota 2.3 das demonstrações financeiras, que foram efetuados para alterar as
informações equivalentes a 1º de janeiro de 2017. Em nossa opinião, tais ajustes e reclassificações são
apropriados e foram corretamente efetuados. Não fomos contratados para auditar, revisar ou aplicar
quaisquer outros procedimentos sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da
Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e, portanto, não expressamos
opinião ou qualquer forma de asseguração sobre as demonstrações financeiras de 2016 tomadas em
conjunto.

Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA), referentes ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2018, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Companhia, e
apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para
a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações
financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com
os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em
nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os
aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes
em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Nossa
conclusão não contém modificação relacionada a esse assunto.
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Estimativas e premissas
Na elaboração das demonstrações financeiras, é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos
ativos, passivos e outras transações. As Demonstrações Financeiras do Grupo incluem, portanto,
estimativas referentes à seleção da vida útil dos bens do ativo imobilizado e das propriedades para
investimento, às provisões necessárias para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis, às determinações de
provisões para imposto de renda e contribuição social, provisão para perdas de créditos esperadas, valor
justo das propriedades para investimento para fins de divulgação e a outras similares. A liquidação das
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos
registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de
estimativa. O Grupo revisa suas estimativas pelo menos anualmente.
Julgamentos
A preparação das Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas do Grupo requer que a
Administração faça julgamentos, estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados
de receitas, despesas, ativos e passivos, e as respectivas divulgações, bem como as divulgações de
passivos contingentes. No processo de aplicação das políticas contábeis do Grupo, a administração
fez os seguintes julgamentos que têm efeito mais significativo sobre os valores reconhecidos nas
Demonstrações Financeiras Consolidadas:
Mensuração a valor justo de propriedades para investimento para fins de determinação do valor
recuperável e divulgação
Os valores justos são baseados nos valores de mercado, e o valor estimado pelo qual uma propriedade
poderia ser trocada na data da avaliação entre partes conhecedoras e interessadas em uma transação sob
condições normais de mercado, conforme as definições estabelecidas no IFRS 13 para avaliações de
nível 3. Para a mensuração do valor justo das Propriedades para investimento para fins de determinação
do valor recuperável e de divulgação, o Grupo considerou a metodologia de fluxos de caixa descontados
a valor presente. Por essa metodologia é projetado à receita de aluguel atual, com base no desempenho
atual e projeção, por um período de 10 anos, considerando taxas de crescimento apropriadas e os eventos
de contrato (reajustes, revisões e renovações), ocorrendo na menor periodicidade definida pela
legislação incidente sobre os contratos de locação. Para os casos em que o aluguel atual é superior ou
inferior ao de mercado, são consideradas as revisões a mercado, nas datas de revisionais de cada
contrato. Além disso, no caso de haver cobrança de aluguel percentual, as projeções consideram a maior
entre as receitas auferidas. Para refletir a perpetuidade das operações, ao final do 10º ano, a receita é
capitalizada, sendo que o fluxo de receitas e o valor da perpetuidade são então trazidos a valor presente
com taxas de desconto adequadas à percepção de risco do mercado, levando em conta o
risco/desempenho provável de cada cenário. Para efeitos de análise, é considerada a continuidade dos
contratos vigentes, havendo renovação automática dos mesmos e foram consideradas perdas de receita
por inadimplência. Propriedade para investimento em construção é avaliada pela estimativa do valor
justo do investimento completo e deduzida do montante estimado dos custos para completar a
construção, custo dos financiamentos e uma razoável margem de lucro. As principais premissas
adotadas para determinar o valor justo da propriedade para investimento estão detalhadas na Nota 12
(d) das demonstrações financeiras da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020.
Realização de créditos diferidos de imposto de renda e contribuição social
Imposto diferido ativo é reconhecido para todos os prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição
social não utilizados, bem como diferenças temporárias, na extensão em que seja provável que haja
lucro tributável disponível para permitir a utilização dos referidos prejuízos e diferenças temporárias.
Julgamento significativo da administração é requerido para determinar o valor do imposto diferido ativo
que pode ser reconhecido, com base no prazo provável e nível de lucros tributáveis futuros, juntamente
com estratégias de planejamento fiscal futuras. Esses prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição
social se referem ao Grupo e não prescrevem. Contudo, sua compensação fica restrita ao limite de 30%
do lucro tributável gerado em determinado exercício fiscal. Para mais detalhes sobre impostos diferidos,
vide Notas 8 e 11 das demonstrações financeiras da Companhia para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2020.
Valor justo dos instrumentos financeiros
Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no balanço patrimonial não puder
ser obtido de mercados ativos, é determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método de
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fluxo de caixa descontado. Os dados para esses métodos se baseiam naqueles praticados no mercado,
quando possível, contudo, quando isso não for viável, um determinado nível de julgamento é requerido
para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui considerações sobre os dados utilizados como, por
exemplo, risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores
poderiam afetar o valor justo apresentado dos instrumentos financeiros.
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a.

os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu
balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como: i) arrendamentos mercantis
operacionais, ativos e passivos; ii) carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade
mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos; iii) contratos de futura
compra e venda de produtos ou serviços; iv) contratos de construção não terminada; e v)
contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Não existem ativos e passivos detidos pela Companhia não apresentados nas demonstrações financeiras.
b.

outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não há outros itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia.
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a.

como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado
operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do
emissor

Não há itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia.
b.

natureza e o propósito da operação

Não há itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia.
c.

natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor
em decorrência da operação

Não há itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia.
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a.

investimentos, incluindo:

i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos
Companhia
A Companhia tem como principal atividade a participação no capital de outras sociedades, como sócia
ou acionista. Desta forma, por intermédio de suas controladas diretas e indiretas e negócios controlados
em conjunto, atualmente, concentra seus investimentos no setor de imóveis geradores de renda,
nomeadamente Shopping Centers e prédios comerciais.
Através da sua controlada Iguatemi Empresa de Shopping Centers, a Companhia explora oportunidades
seguindo uma disciplina de atuação. A busca é por propriedades com potencial de se tornaram
dominantes em sua região. As localidades têm de ter relevância no plano geoeconômico nacional,
principalmente nos aspectos de número de habitantes e renda total.
A administração das propriedades visa criar experiências únicas e memoráveis de consumo e lazer,
seguindo um padrão de excelência compatível com o nível de exigência dos clientes da Iguatemi que,
na sua maioria, pertencem às classes mais altas de poder aquisitivo.
Além da procura continua de novas oportunidades de investimento, a Iguatemi dispõe de 471 mil m2
metros quadrados de ABL (área bruta locável), com 66,2% de participação, o que, isoladamente, já
representa um importante potencial de crescimento.
No plano de recursos humanos, a Companhia está atenta a promover um ambiente que estimula a
captação, retenção e desenvolvimento dos melhores talentos do mercado, tanto para a Companhia
quanto para suas controladas.
No mercado de capitais, a Companhia busca alternativas para elevar seu grau de governança
corporativa, aumentar a liquidez de suas ações no mercado e aproximar seu valor de mercado ao real
valor de suas participações, garantindo assim maior valor e transparência na relação com todos os seus
acionistas e contribuindo com o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro.
Com relação aos investimentos consolidados nas Demonstrações Financeiras da Companhia:
Iguatemi
O crescimento orgânico com qualidade do portfólio faz parte integral da estratégia da Iguatemi, ou seja,
crescer por meio da expansão de suas propriedades já existentes e desenvolver novos projetos
greenfield, bem como projetos multiuso, buscando sempre agregar elementos de inovação para estes
empreendimentos. Desta forma, a Iguatemi acredita que seja possível desenvolver projetos que se
destaquem por seus diferenciais arquitetônicos, inovações no varejo e um mix de lojistas diferenciado,
em linha com a sua estratégia de focar nas classes A e B e nas regiões Sul, Sudeste e Brasília.
A Iguatemi possui nesta data 1 projeto de torre em desenvolvimento. O projeto foi anunciado em
dezembro de 2018, tratando-se de uma torre no Galleria Shopping em Campinas. O empreendimento
terá 14 andares com lajes de 950m2 de área privativa cada, salas de reunião, auditório e heliponto,
estando integrada ao shopping. Esse projeto está aderente a nossa estratégia de adensamento do entorno
e geração adicional de receitas. A construção da torre comercial é o primeiro passo de um plano de
expansão ainda mais abrangente.

Ficha Técnica
Inauguração
ABL Total
Investimento Total
Participação Iguatemi
Administração

Dez/2021
14.500 m²
125,0 Milhões
55%
Iguatemi
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Capex anual total investido: o número abaixo inclui capex de manutenção/reinvestimento nos ativos
existentes do portfólio, projetos anunciados e capitalizações.

Investimentos (R$ milhões)
(1)

(1)

2018

2019

2020

170,7

145,4

95,4

Base competência (dados contábeis ajustados pela Aplicação Financeira).

ii) fontes de financiamento dos investimentos
Companhia
A Companhia pretende financiar seus investimentos com a obtenção de novos recursos junto a
instituições financeiras, fluxo de dividendos advindos de suas controladas e, caso necessário, outras
formas de captação de recursos.
Iguatemi
Na eventual necessidade de construção de projetos greenfields ou brownfields a Iguatemi realizará
financiamento do CAPEX por crédito imobiliário, CRI e com outras formas de financiamento junto aos
bancos comerciais.

iii) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos
A Companhia e suas controladas não realizaram quaisquer desinvestimentos de capital nos últimos 3
exercícios sociais, bem como não possuem desinvestimentos de capital em andamento ou previstos.

b.

desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros
ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor

A Companhia e suas controladas não adquiriram plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que
devam influenciar materialmente as suas capacidades produtivas.

c.

novos produtos e serviços, indicando

i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas
A Companhia e suas controladas não possuem novos produtos e serviços que devam influenciar
materialmente a capacidade produtiva da Companhia.

ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou
serviços
A Companhia e suas controladas não efetuaram gastos em pesquisas para o desenvolvimento de novos
produtos ou serviços.

iii. projetos em desenvolvimento já divulgados
Não aplicável. A Companhia e suas controladas não possuem projetos em desenvolvimento já
divulgados.
iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos e serviços
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Não aplicável. A Companhia e suas controladas não efetuaram gastos no desenvolvimento de novos
projetos e serviços.
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10.9 - Outros Fatores Com Influência Relevante

Os diretores da Companhia esclarecem, que não ocorreram outros fatores que influenciaram de maneira
relevante o desempenho operacional consolidado, que não tenham sido identificados ou comentados
nos demais itens desta seção.
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11.1 - Projeções Divulgadas E Premissas
A Companhia não tem como prática divulgar projeções operacionais e financeiras. A controlada Iguatemi
decidiu não enviar sua projeção financeira para o ano de 2021, devido à imprevisibilidade do cenário em
decorrência da pandemia do COVID-19.
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11.2 - Acompanhamento E Alterações Das Projeções Divulgadas
a.

informar quais estão sendo substituídas por novas projeções incluídas no formulário e quais
delas estão sendo repetidas no formulário

Na Iguatemi, o crescimento de Receita Líquida, margem EBITDA e Investimentos foram objeto de
projeção dos últimos exercícios sociais (2017, 2018 e 2019).
b.

quanto às projeções relativas a períodos já transcorridos, comparar os dados projetados com
o efetivo desempenho dos indicadores, indicando com clareza as razões que levaram a desvios
nas projeções

Em 2020, a Iguatemi divulgou Fato Relevante em 27 de março de 2020, cancelando sua projeção
financeira, referente ao crescimento de Receita Líquida, Margem EBITDA (lucros antes de juros,
impostos, depreciação e amortização) e Investimentos para o ano de 2020, resultado de um menor grau de
previsibilidade em relação aos seus resultados futuros nesse momento de incerteza, por conta dos
impactos econômicos e sociais do COVID-19 (coronavirus).
Em 2019, a Iguatemi entregou um um crescimento de receita líquida “mesmos-shoppings” (excluindo de
ambos os indicadores o resultado do Iguatemi Caxias e Iguatemi Florianópolis da base de cálculo de 2018
e 2019) de 5,1%, dentro do guidance fornecido no início do ano, e margem EBITDA “mesmosshoppings” de 76,2%, dentro do guidance fornecido. O investimento anual da Iguatemi foi de R$ 145,4
milhões, abaixo do guidance fornecido.
Em 2018, a Iguatemi entregou um crescimento de receita líquida de 4,2%, dentro do guidance fornecido
no inicio do ano, e margem EBITDA de 77,4%, dentro do guidance fornecido. O investimento anual da
Iguatemi foi de R$170,7 milhões, em linha com o guidance fornecido.
Em 2017, a Iguatemi entregou um crescimento de receita líquida de 3,6%, dentro do guidance fornecido
no inicio do ano, e margem EBITDA de 78,1%, acima do guidance fornecido. O investimento anual da
Iguatemi foi de R$98,1 milhões, também de acordo com o guidance fornecido.

c.

quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as projeções
permanecem válidas na data de entrega do formulário e, quando for o caso, explicar por que
elas foram abandonadas ou substituídas

Não aplicável, pois a Companhia e suas controladas não divulgaram projeções para o ano de 2021.
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A administração da Companhia compete ao Conselho de Administração e à Diretoria.

a) atribuições de cada órgão e comitê

Conselho de Administração

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

(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;
(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;
(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;
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(o) escolher e destituir os auditores independentes da Companhia;
(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 (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 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.

Diretoria

Compete exclusivamente à Diretoria, como órgão colegiado:

(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; e

(c)

definir as atribuições dos Diretores.
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Para as atribuições específicas do Diretor-Presidente da Companhia, ver item 12.1(d) abaixo.

b) data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, e de criação dos comitês

A Companhia possui Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, o qual foi instalado a pedido de
acionistas em Assembleia Geral Ordinária realizada em 27/04/2021. O Conselho Fiscal, terá as
atribuições previstas em lei.

c) mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou comitê

Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía mecanismos de avaliação.

Não obstante, parte da remuneração dos membros da Diretoria estatutária é variável, conforme descrita no
item 13 (em especial, item 13.1) abaixo.

d) em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais

Compete ao Diretor-Presidente: (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.
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.
Compete ao Diretor Vice-Presidente e aos demais diretores os deveres e atribuições que lhes forem
conferidos pela Diretoria.

e) mecanismos de avaliação de desempenho dos membros do conselho de administração, dos comitês e
da diretoria

Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía mecanismos de avaliação periódica do
Conselho de Administração e da Diretoria.
Não obstante, parte da remuneração dos membros da Diretoria estatutária é variável, conforme descrita no
item 13 (em especial, item 13.1) abaixo.
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a) prazos de convocação
A Companhia não adota políticas ou práticas diferenciadas em relação ao previsto na legislação societária.
A Lei das Sociedades por Ações exige que todas as assembleias gerais sejam convocadas mediante anúncio
publicado três vezes, no mínimo, contendo além da indicação do local onde será realizada a assembleia
geral, a data, a hora, a ordem do dia e, no caso de reforma do estatuto social da companhia, a indicação da
matéria.
As publicações da Companhia são feitas no "Diário Oficial do Estado de São Paulo", veículo oficial do
Governo do Estado de São Paulo, e, ainda, no jornal “Diário de Notícias”. A primeira convocação para a
assembleia geral deve ser feita em estrito alinhamento à legislação em vigor, com, no mínimo 30 (trinta)
dias de antecedência e a segunda convocação com antecedência mínima de 8 (oito) dias. A companhia
disponibiliza todos os documentos e propostas da administração, via Sistema IPE, também em atenção à
legislação em vigor, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência da data da assembleia, veiculando
ainda Manual de Participação do Acionista.
b) competências
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 no
seu Estatuto Social.

c) endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à
disposição dos acionistas para análise
Endereços eletrônicos: www.jereissati.com.br.
Endereço físico: Rua Angelina Maffei Vita, nº 200, 9º andar – parte, São Paulo.

d) identificação e administração de conflitos de interesses
No que diz respeito à identificação e administração de conflitos de interesses a Companhia irá se ater ao
disposto na Lei n.º 6.404/76, cabendo ao Presidente da Assembleia determinar a conveniência ou não da
vedação de voto a determinado acionista potencialmente em conflito.
e) solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto
A Companhia não possui regras, políticas ou práticas para solicitação de procurações pela administração
para o exercício do direito de voto nas Assembleias Gerais.

f) formalidades necessárias para aceitação de procurações outorgadas por acionistas, indicando se o
emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma, notarização, consularização e tradução juramentada
e se o emissor admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico
A Companhia não exige reconhecimento de firma, notarização, consularização e tradução juramentada.
Serão aceitas procurações por meio eletrônico, desde que no dia da Assembleia o acionista apresente a
original.
Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, o acionista pode ser representado na Assembleia Geral por
procurador constituído há menos de um ano, que seja acionista, administrador da companhia ou advogado;
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na companhia aberta, como é o caso da Companhia, o procurador pode, ainda, ser instituição financeira,
cabendo ao administrador de fundos de investimento representar os condôminos.
Para tomar parte na Assembleia Geral, o acionista que for representado por procurador deverá depositar na
sede da Companhia, aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores, o instrumento de mandato,
devidamente regularizado na forma do Artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações. O procurador ou seu
representante legal deverá comparecer à Assembleia Geral munido de documentos que comprovem sua
identidade.

g) formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância, quando enviados diretamente
à companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma, notarização e
consularização
Não há. A Companhia não exige reconhecimento de firma, notarização e consularização.

h) se a companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a distância ou de
participação a distância
Não há.

i) instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de deliberação, chapas ou
candidatos a membros do conselho de administração e do conselho fiscal no boletim de voto a distância
Não há.

j) instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de deliberação, chapas ou
candidatos a membros do conselho de administração e do conselho fiscal no boletim de voto a distância
Não há.

k) Outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do direito de voto a distância
Para o exercício do direito de voto à distância, o acionista deve preencher o boletim disponibilizado pela
Companhia, incluindo nome (ou denominação social) completo do acionista e o número do Cadastro no
Ministério da Economia, seja de pessoa jurídica (CNPJ) ou de pessoa física (CPF), além de um endereço
de e-mail para eventual contato.
Além disso, para que o boletim de voto seja considerado válido e os votos proferidos sejam contabilizados
no quórum da Assembleia Geral:
•
•
•
•

todos os seus campos deverão estar devidamente preenchidos;
todas as suas páginas deverão ser rubricadas;
ao final, o acionista ou seu(s) representante(s) legal(is), conforme o caso e nos termos da legislação
vigente, deverá assinar o boletim; e
não será exigido o reconhecimento das firmas apostas no boletim, tampouco a sua consularização.

O Boletim deverá ser recebido no prazo de até 7 (sete) dias antes da data da Assembleia, por meio de uma
das seguintes opções: (i) mediante envio do Boletim preenchido e assinado diretamente à Companhia; (ii)
mediante instruções de voto transmitidas pelos acionistas aos seus respectivos agentes de custódia de acordo
com os procedimentos por eles adotados; ou (iii) mediante o envio ao Itaú Corretora de Valores S.A.,
escriturador das ações, por meio do site http://www.itau.com.br/securitiesservices/assembleiadigital, para
tanto o acionista deverá realizar um cadastro no site e possuir um certificado digital. Informações sobre o
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cadastro e passo a passo para emissão do certificado digital estão descritas no site. Caso opte por enviar o
Boletim diretamente a Companhia, o acionista deverá enviar, sob pena de desconsideração do voto: (i) via
física do presente boletim devidamente preenchido, rubricado e assinado; e (ii) cópia autenticada dos
seguintes documentos: (a) pessoas físicas: documento de identidade com foto do acionista; (b) pessoas
jurídicas: último estatuto social ou contrato social consolidado e os documentos societários que comprovem
a representação legal do acionista; e documento de identidade com foto do representante legal; e (c) Fundos
de Investimento: último regulamento consolidado do fundo; estatuto ou contrato social do seu
administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários
que comprovem os poderes de representação; e documento de identidade com foto do representante legal.
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a) frequência das reuniões
O Conselho de Administração é composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo 7 (sete) membros,
acionistas ou não, residentes no país ou não, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com
mandato unificado de 02 (dois) anos, permitida a reeleição.
O Conselho de Administração terá um Presidente e um Vice-Presidente, os quais serão eleitos pela
Assembleia Geral.
Dos membros do conselho de administração, no mínimo, 20% (vinte por cento) deverão obedecer ao critério
de independência previsto no seu Estatuto Social.
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.
Nos últimos três exercícios sociais da Companhia as reuniões de seu Conselho de Administração foram
realizadas nas datas abaixo indicadas:
2020
12 de novembro de 2020
11 de agosto de 2020
04 de junho de 2020
15 de abril de 2020
18 de março de 2020
12 de março de 2020
-

2019
12 de novembro de 2019
12 de agosto de 2019
14 de maio de 2019
14 de março de 2019
-

2018
13 de novembro de 2018
23 de outubro de 2018
08 de agosto de 2018
10 de maio de 2018
14 de março de 2018
22 de fevereiro de 2018
03 de janeiro de 2018

No último exercício social, houve duas reuniões extraordinárias do Conselho de Administração, em 18 de
março de 2020 e em 15 de abril de 2020.
Atualmente a Companhia possui 5 membros efetivos no seu Conselho de Administração.
b) se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao
exercício do direito de voto de membros do conselho
A Companhia não possui acordo de acionistas.
c) regras de identificação e administração de conflitos de interesses
A Companhia não adota, atualmente, nenhuma política específica de identificação e administração de
conflitos de interesses no Conselho de Administração, por entender que as regras constantes na legislação
brasileira são suficientes e adequadas para administração de conflitos de interesses. Na hipótese de se
verificar algum destes casos, são aplicadas tão somente as regras constantes na legislação brasileira, e
aplicáveis às demais sociedades em geral, segundo a qual, qualquer membro do Conselho de Administração
da Companhia está proibido de votar em qualquer assembleia ou reunião do Conselho de Administração,
ou de atuar em qualquer operação ou negócios nos quais tenha interesses conflitantes com os da Companhia.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, é vedado aos membros do Conselho de Administração
intervir em qualquer operação em que tiverem interesse conflitante com o da Companhia, bem como nas
deliberações que a respeito tomarem os demais administradores da Companhia. O administrador somente
poderá contratar com a Companhia em condições razoáveis ou equitativas, idênticas às que prevalecem no
mercado ou em que a Companhia contrataria com terceiros. Os Conselheiros presentes a reunião deverão
identificar espontaneamente o conflito de interesses, próprio ou de qualquer de seus pares, na
deliberação acerca de determinada matéria, devendo, por consequência, ser registrada a abstenção de voto
do respectivo Conselheiro impedido.
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Arbitragem
O Estatuto Social da Companhia prevê no seu artigo 37 sobre o juízo arbitral:
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
Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do
mercado de capitais em geral.
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Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Carlos Jereissati

04/09/1971

Pertence apenas à Diretoria

18/03/2020

2 anos

4

146.626.458-67

Administrador de Empresas

11 - Diretor Vice Presidente/
Superintendente

18/03/2020

Sim

0.00%

Sidnei Nunes

28/09/1959

Pertence apenas à Diretoria

18/03/2020

2 anos

9

011.355.928-37

Administrador de Empresas

19 - Outros Diretores

18/03/2020

Sim

0.00%

não há.

não há.

Diretor sem Designação Específica

Erika Jereissati Zullo

17/10/1970

Pertence apenas à Diretoria

18/03/2020

2 anos

9

135.520.678-25

Administradora de Empresa

19 - Outros Diretores

18/03/2020

Sim

0.00%

não há.

Diretora sem Designação Específica

Alexandre Jereissati Legey

02/01/1970

Pertence apenas à Diretoria

18/03/2020

2 anos

1

954.529.077-34

Engenheiro Quimico

19 - Outros Diretores

18/03/2020

Sim

0.00%

não há.

Diretor de Relações com Investidores

Wagner de Sousa Nascimento

23/06/1972

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

27/04/2021

2 anos

0

797.348.556-20

bancário

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

27/04/2021

Não

0.00%

Fernando Magalhães Portella

15/05/1951

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

27/04/2021

2 anos

6

748.442.108-15

Engenheiro

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

27/04/2021

Sim

100.00%

Luiz Rodrigues Corvo

19/05/1941

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

27/04/2021

2 anos

23

026.173.908-53

Advogado

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

27/04/2021

Sim

100.00%

21/06/1946

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

27/04/2021

2 anos

31

não há.

não há.

não há.
Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
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12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

000.365.013-87

Economista

20 - Presidente do Conselho de
Administração

27/04/2021

Sim

100.00%

Pedro Jereissati

24/05/1978

Pertence à Diretoria e ao Conselho de
Administração

27/04/2021

2 anos

9

273.475.308-14

Administrador de empresas

31 - Vice Pres. C.A. e Diretor
Presidente

27/04/2021

Sim

100.00%

Maria Salete Garcia Pinheiro

23/03/1955

Conselho Fiscal

27/04/2021

1 ano

1

299.484.367-68

Contadora

45 - C.F.(Efetivo)Eleito
p/Minor.Ordinaristas

27/04/2021

Não

100.00%

Rui Ortiz de Siqueira

11/03/1943

Conselho Fiscal

27/04/2021

1 ano

0

036.761.298-49

Advogado

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

27/04/2021

Sim

0.00%

Jorge Moyses Dib Filho

20/08/1949

Conselho Fiscal

27/04/2021

1 ano

10

497.214.108-53

Administrador de Empresas

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

27/04/2021

Sim

100.00%

Francisco Asclépio Barroso Aguiar

19/02/1961

Conselho Fiscal

27/04/2021

1 ano

12

170.810.253-15

Engenheiro

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

27/04/2021

Sim

100.00%

Sergio Bernstein

16/04/1937

Conselho Fiscal

27/04/2021

1 ano

10

007.296.208-91

Engenheiro

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

27/04/2021

Sim

100.00%

Wanderley Rezende de Souza

24/05/1961

Conselho Fiscal

27/04/2021

1 ano

1

634.466.267-00

Economista

48 - C.F.(Suplent)Eleito
p/Minor.Ordinaristas

27/04/2021

Não

100.00%

não há.

Para o cargo de Diretor Presidente a
eleição ocorreu em 18/03/2020 com
mandato de 2 anos.

não há

não há.

não há.

não há.

não há.

não há.
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Experiência profissional / Critérios de Independência
Carlos Jereissati - 146.626.458-67
Sr. Carlos Jereissati (49 anos). Diretor Vice Presidente. Formou-se em Administração de Empresas pela escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas – FGV – SP em 1994, com cursos de
especialização no exterior, destacando-se: Management for Sucess (University of Michigan Business School, 2002), Spring Convention (International Council of Shopping Centers, 1998, 1999 e, de 2002 a 2006,
Real State Finance & Investment (Euromoney Training, 1998). Desde 1996 pertence aos quadros diretivos da empresa de administração de shopping centers, Iguatemi Empresa de Shopping Centers – IESC que
atualmente preside. É membro do Conselho de Administração das empresas de participação em outras sociedades LF Tel S.A. e Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. Foi membro do Conselho de
Administração da empresa de telecomunicações Tele Norte Leste Participações S.A. de 2008 a 2012. Foi Presidente e Vice-Presidente da ABRASCE – Associação Brasileira de Shopping Centers S/A (de 2002 a
2004 e 2005 a 2006) onde atualmente integra o Conselho Consultivo. Foi conselheiro do CDES (Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social) e é Membro do IBRAVO – Associação Brasil Voluntário desde
1995 e Associado do ICSC – International Council of Shopping Centers, desde 1994.Foi eleito em 2007 como “Young Global Leader” – Título concedido pelo World Economic Fórum. O Sr. Carlos Jereissati, Diretor
Vice Presidente, eleito em 18 de março de 2020, declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 05 anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação
de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito à suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer
atividade profissional ou comercial.
Sidnei Nunes - 011.355.928-37
Sr. Sidnei Nunes (61 anos). Diretor sem Designação Específica da Companhia. Formado em Administração de Empresas em 1982 e formado em Ciências Contábeis em 1984, com Mestrado em Finanças (MBA)
pela Universidade de São Paulo - USP (1998). É um executivo voltado para área financeira, tendo atuado na área de Controladoria da Companhia por 20 anos. Ingressou na Companhia em junho de 1989, exerceu o
cargo de Diretor Financeiro, foi membro do Conselho de Administração da Companhia, da Jereissati Telecom S.A. e LF Tel S.A., atualmente é membro do Conselho de Administração do Grande Moinho Cearense
S.A., Também foi membro do Conselho Fiscal da Oi S.A. e Diretor do Grupo, na Companhia, Jereissati Telecom S.A. e LF TEL S.A. desde Setembro de 1995. O Sr. Sidnei Nunes, Diretor sem Designação Específica
da Companhia, eleito em 18 de março de 2020, declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 05 anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação
de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito à suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer
atividade profissional ou comercial.
Erika Jereissati Zullo - 135.520.678-25
Sra. Erika Jereissati Zullo (50 anos). Diretora sem Designação Específica. Formada em Administração de Empresas em 1993 pela Universidade Mackenzie e com Pós Graduação em Comunicação e Marketing pela
ESPM - Escola Superior de Propaganda e Marketing. No Grupo Jereissati desde 1991, começou a sua trajetória profissional como trainee de operações do Shopping Center Iguatemi São Paulo, passando pelas
áreas de Marketing, Comercial e Finanças. Em 1993, já na Iguatemi, respondeu pelo planejamento e desenvolvimento do mix de lojas de novos empreendimentos. Em 1995 tornou-se Subgerente do Iguatemi São
Paulo, posição que ocupou até 1997. No inicio de 1998, retornou ao Grupo, como Gerente Comercial e desde 2000 ocupa o cargo de Diretora Comercial do Grupo, sendo responsável pelo relacionamento com
lojistas, planejamento de mix e negociação de contratos. A Sra. Erika Jereissati Zullo, Diretora sem Designação Específica da Companhia, eleita em 18 de março de 2020, declarou, para todos os fins de direito que,
nos últimos 05 anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito à suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Alexandre Jereissati Legey - 954.529.077-34
Sr. Alexandre Jereissati Legey (51 anos). Diretor de Relação com Investidores. Formado em Engenharia Química em 1992 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, com Mestrado em Administração de
Empresas (MBA) em 1998 pelo Massachusetts Institute of Technology – MIT. Começou a carreira no Grupo Jereissati em 1993 e ocupou o cargo de diretor financeiro da Companhia até 1996. Foi diretor de novos
negócios da Iguatemi Empresa de Shopping Center S/A, empresa administradora de shopping centers, pelo período de janeiro de 2007 a janeiro de 2008, onde atuou na prospecção, avaliação e
viabilização dos novos shoppings desta empresa. Foi membro do Comitê de Finanças da empresa de telecomunicações Tele Norte Leste Participações S/A desde sua instituição em 1999. É diretor Econômico
Financeiro e Diretor de Relação com o Mercado da Privatinvest Participações S.A. e Diretor-Superintendente e Diretor de Relações com o Mercado da Alium Participações S.A. O Sr. Alexandre Jereissati Legey,
Diretor de Relações com Investidores da Companhia, eleito em 18 de março de 2020, declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 05 anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação
criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito à
suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Wagner de Sousa Nascimento - 797.348.556-20
Sr. Wagner de Sousa Nascimento (48 anos). Conselheiro. Funcionário do Banco do Brasil desde 2002 onde na área de negócios e gerência de serviços. Coordenou a Comissão de Empresa dos Funcionários do BB
de 2014 a 2019 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, atuando no processo de negociação dos acordos coletivos nacionais do Banco do Brasil e na Convenção Coletiva da Fenaban.
Coordenou a Rede Sindical Internacional do BB pela Uni-Global Union Americas Finanças de 2017 a 2020, com atuação no Brasil, Argentina e Paraguai. Na PREVI foi Conselheiro Consultivo suplente de 2006-2010
e titular de 2010-2014. Foi Conselheiro Deliberativo titular de 2016 a 2020. Atualmente é Diretor de Seguridade da PREVI. O Sr. Wagner de Sousa Nascimento, membro do Conselho de Administração da Companhia
eleito em 27 de abril de 2021, declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 05 anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em
processo administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito à suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade
profissional ou comercial.
Fernando Magalhães Portella - 748.442.108-15
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Sr. Fernando Magalhães Portella (70 anos). Conselheiro. Foi Vice Presidente da instituição financeira Citibank Brasil de 1986 a 1992, partner da Gemini Consulting de 1992 a 1996. Foi ainda CEO do Grupo O Dia de
Comunicação e Conselheiro da Associação Nacional de Jornais (ANJ) no período de 1996-2003, Presidente da Associação Brasileira de Marketing e Negócios entre janeiro de 1999 a dezembro de 2000 e membro
do Conselho Consultivo da Intermédica Empresa de Saúde S.A. entre junho de 2008 a fevereiro de 2010, e CEO da Organização Jaime Camra de Julho de 2006 a Janeiro de 2011. É membro do Conselho de
Administração da Iguatemi Empresa de Shopping Center S.A., empresa administradora de shopping centers e das empresas de telecomunicações Telemar Participações S.A. e Oi S.A. Formado em engenharia
agronômica pela UNESP em dezembro de 1975, possui Executive MBA pela Columbia University sendo Alumni pela Harvard Business School onde cursou The General Management Program de Fevereiro a Maio de
2000, e The Corporate Leader Program em março de 2006. O Sr. Fernando Magalhães Portella, membro do Conselho de Administração da Companhia eleito em 27 de abril de 2021, declarou, para todos os fins de
direito que, nos últimos 05 anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito à suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Luiz Rodrigues Corvo - 026.173.908-53
Sr. Luiz Rodrigues Corvo (80 anos). Conselheiro. Advogado participou de diversos cursos de especialização profissional na área de Direito Comercial e Tributário. Desde 1978 dedica-se exclusivamente à advocacia
empresarial em seu próprio escritório, tendo como clientes grupos empresariais brasileiros e estrangeiros, especialmente franceses, suíços e italianos. Também é membro do Conselho de Administração das
seguintes companhias: Vicunha Têxtil S.A., Vicunha S.A., Vicunha Steel S.A., Vicunha Aços S.A. e Textília S.A. O Sr. Luiz Rodrigues Corvo, membro do Conselho de Administração da Companhia, eleito em 27 de
abril de 2021, declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 05 anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito à suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou
comercial.
Carlos Francisco Ribeiro Jereissati - 000.365.013-87
Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati (74 anos). Presidente. Formado em Economia em 1968 pela Universidade Mackenzie, de São Paulo. É presidente do Conselho de Administração. Foi Diretor Presidente da
Companhia entre 1969 e 2011, tendo sido o seu principal executivo. É Presidente do Conselho de Administração da Iguatemi Empresa de Shopping Center S.A. e da JPSP Investimentos e Participações S.A. Foi
conselheiro da BM&FBOVESPA e da Telemar Participações S.A, Vice-Presidente do Conselho de Administração da Cia. Vidraçaria Santa Maria (Grupo Saint Gobain), membro do Conselho de Diretores da Americel
S.A., Presidente do Conselho Deliberativo da ABRASCE e membro do Conselho Consultivo do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São
Paulo - SECOVI. O Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati, Presidente do Conselho de Administração da Companhia, eleito em 27 de abril de 2021, declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 05 anos,
não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que tivesse por efeito à suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Pedro Jereissati - 273.475.308-14
Sr. Pedro Jereissati (42 anos). Primeiro Vice Presidente do Conselho de Administração e e Diretor Presidente. Formado em Administração de Empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado - FAAP em 2000,
com mestrado em Administração de Empresas (MBA) em 2005 pela Kellogg School of Management da Northwestern University, em Chicago, Estados Unidos. Atuou no Grupo de 1995 a 2014, começou a sua
trajetória profissional na área de operações do Grupo Jereissati, especificamente no Iguatemi São Paulo. Em 1998, após a aquisição do controle da Tele Norte Leste Participações S.A. (companhia incorporada pela
Oi S.A. conforme reorganização societária em fevereiro de 2012), pelo Grupo Jereissati, foi transferido para a empresa de telecomunicações do Grupo Jereissati, a LF Tel S.A. Em 2001 assumiu a posição de Diretor
de Novos Negócios da Companhia. Em 2003, foi indicado pelo Presidente Luis Inácio Lula da Silva como membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República. O Sr. Pedro
Jereissati, Primeiro Vice Presidente do Conselho de Administração da Companhia, eleito em 27 de abril de 2021, e Diretor Presidente, eleito em 18 de março de 2020, declarou, para todos os fins de direito que, nos
últimos 05 anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito à suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Maria Salete Garcia Pinheiro - 299.484.367-68
Sra. Maria Salete Garcia Pinheiro (66 anos). Membro do Conselho Fiscal. Brasileira, casada, contadora. Formada Graduada em Ciências Contábeis com MBA em finanças pelo IBMEC e cursos pela Universidade de
Ontário, Canadá. Foi auditora independente com 38 anos de experiência no mercado corporativo brasileiro, tendo sido sócia de Auditoria na PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes por 23 anos.
Participou do corpo executivo da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes no Brasil com funções de responsabilidade pela área de recursos humanos do escritório do Rio de Janeiro no período de 1995 a
2000; de 2003 a 2008 foi indicada para liderar a operação da firma nas regiões norte e nordeste e de 2008 a 2018 liderou a operação de expansão de negócios no Rio de Janeiro com foco em grupos familiares.
Atuou nos segmentos de produtos de consumo, incorporação imobiliária, distribuição de gás, água e saneamento, cosméticos, empresas de energia geradoras e distribuidoras, educação, farmacêutico, distribuição
de combustíveis dentre outros. A Sra. Maria Salete Garcia Pinheiro, membro do Conselho Fiscal da Companhia, eleita em 27 de abril de 2021, declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 05 anos, não
esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial
ou administrativa, que tivesse por efeito à suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Rui Ortiz de Siqueira - 036.761.298-49
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Sr. Rui Ortiz de Siqueira (78 anos). Membro Suplente do Conselho Fiscal. Há 27 anos na indústria do varejo. Graduado em direito e sociologia. Em 1969 começou a carreira como gerente administrativo das Lojas
Mappin. Em 1982 se tornou gerente geral do Iguatemi Campinas. Posteriormente, em 1986, o Sr. Rui Ortiz foi nomeado diretor de operações da La Fonte Empresa de Shopping Centers. Em 1987 ele foi promovido
para diretor de novos negócios e, em 1991, foi promovido a superintendente. Em 1996, o Sr. Rui Ortiz fundou a Leasing Mall, empresa especializada em consultoria, planejamento e comercialização de lojas em
shoppings. O Sr. Rui Ortiz de Siqueira, membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia eleito em 27 de abril de 2021, declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 05 anos, não esteve sujeito aos
efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que tivesse por efeito à suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Jorge Moyses Dib Filho - 497.214.108-53
Sr. Jorge Moyses Dib Filho (70 anos). Membro do Conselho Fiscal. Formado em Administração de Empresas pela FGV/EASP – Fundação Getúlio Vargas em 1977. Iniciou a sua carreira no Grupo em 1992,
atualmente é Diretor de Auditoria da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. Trabalhou na Du Pont do Brasil S.A. de 1969 a 1973, foi Controller para América Latina e Espanha da Astra Pharmaceutical (Grupo
sueco) de 1973 a 1984, Diretor Controle Assistente da Eluma S.A. (1984 a 1986) e Diretor de Finanças e Controle da DF Vasconcellos S.A. de 1986 a 1992. Desde 1992 ocupou as seguintes posições no Grupo
Jereissati: Diretor de Finanças e Controle do Grande Moinho Cearense, Controller Corporativo da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. O Sr. Jorge Moyses Dib Filho, membro do Conselho Fiscal da
Companhia, eleito em 27 de abril de 2021, declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 05 anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de
pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito à suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer
atividade profissional ou comercial.
Francisco Asclépio Barroso Aguiar - 170.810.253-15
Francisco Asclépio Barroso Aguiar (60 anos). Membro do Conselho Fiscal. Engenheiro Mecânico-Nuclear, Matemático e Analista de Sistemas. Membro do Conselho Fiscal da La Fonte Fechaduras S.A, La Fonte
Investimentos S.A, La Fonte Telecomunicações S.A e Jereissati Telecom S.A - de 1996 até 2011. Cias Abertas com Registro na CVM. Presidente do Conselho de Administração (Chairman of the Board) da Recrusul
S/A em 2009. Cia Aberta negociada na BOVESPA com Registro na CVM. Diretor de Relações com Investidores (DRI) da Recrusul S/A em 2009. Cia Aberta com Registro negociada na BOVESPA com Registro na
CVM. Presidente do Conselho Fiscal da Telemar-TeleBahia de 1996 a 1999. Cia Aberta negociada na BOVESPA com Registro na CVM. Membro do Conselho Fiscal da Telemar-TeleCeará de 1996 a 1999. Cia Aberta
com Registro na CVM. Membro do Conselho de Administração (Board) da Cia Minuano de Alimentos (MINUPAR) de 2001 até 2009. Cia Aberta negociada na BOVESPA com Registro na CVM. Membro do Conselho
Fiscal do Banco da Amazônia S/A de 1997 até 2004. Cia Aberta negociada na BOVESPA com Registro na CVM. Membro do Conselho Fiscal da Fertiza - Companhia Nacional de Fertilizantes - Cia Aberta negociada
na BOVESPA com Registro na CVM. Coordenador de Projetos de Grande Porte - 2003 - 2013. Engenheiro Mecânico formado pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Engenheiro Nuclear - Pós Graduado em
Engenharia Nuclear pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Pós-Graduado em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Matemático pela Universidade Estadual do
Ceará (UECE). Pós-Graduado em Análise de Sistemas pelo convênio PETROBRAS/PUC-RJ. O Sr. Francisco Asclépio Barroso de Aguiar, membro do Conselho Fiscal da Companhia, eleito em 27 de abril de 2021,
declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 05 anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a
CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito à suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Sergio Bernstein - 007.296.208-91
Sr. Sergio Bernstein (84 anos). Membro Suplente do Conselho Fiscal. Engenheiro formado pela Escola Nacional de Engenharia do Rio de Janeiro (atual UFRJ) com vários cursos de Finanças e Administração no
Brasil e no exterior. De 1990 a 2007 foi Vice-Presidente do Grupo Jereissati, tendo sido responsável por analisar e desenvolver a estratégia da Companhia, dentre outras atividades. Anteriormente, trabalhou por 27
anos na General Electric do Brasil, empresa de infraestrutura, serviços financeiros e mídia, tendo sido Diretor Controller por 6 anos e Vice-Presidente de Finanças por 4 anos. O Sr. Sergio Bernstein, membro
suplente do Conselho Fiscal da Companhia, eleito em 27 de abril de 2021, declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 05 anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma
condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito à suspensão ou inabilitação
para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Wanderley Rezende de Souza - 634.466.267-00
Sr. Wanderley Rezende de Souza (59anos). Membro Suplente do Conselho Fiscal. Brasileiro, casado, economista. Formado em Economia, com mestrado em Administração pelo IBMEC. Foi gerente executivo da
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil por aproximadamente por mais de uma década, atualmente é conselheiro fiscal da Usiminas e já participou como membro do conselho fiscal e/ou
administração da Paranapanema S.A., Vale S.A., Tupy S.A., Fiago Participações, Cia. Iguaçu de Café Solúvel e GTD Participações S.A. O Sr. Wanderley Rezende de Souza, membro suplente do Conselho Fiscal da
Companhia, eleito em 27 de abril de 2021, declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 05 anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de
pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito à suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer
atividade profissional ou comercial.
Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

Carlos Jereissati - 146.626.458-67
N/A
Sidnei Nunes - 011.355.928-37
N/A
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Erika Jereissati Zullo - 135.520.678-25
N/A
Alexandre Jereissati Legey - 954.529.077-34
N/A
Wagner de Sousa Nascimento - 797.348.556-20
N/A
Fernando Magalhães Portella - 748.442.108-15
N/A
Luiz Rodrigues Corvo - 026.173.908-53
N/A
Carlos Francisco Ribeiro Jereissati - 000.365.013-87
N/A
Pedro Jereissati - 273.475.308-14
N/A
Maria Salete Garcia Pinheiro - 299.484.367-68
N/A
Rui Ortiz de Siqueira - 036.761.298-49
N/A
Jorge Moyses Dib Filho - 497.214.108-53
N/A
Francisco Asclépio Barroso Aguiar - 170.810.253-15
N/A
Sergio Bernstein - 007.296.208-91
N/A
Wanderley Rezende de Souza - 634.466.267-00
N/A
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12.7/8 - Composição Dos Comitês
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
O quadro não foi preenchido considerando que a Companhia não possui comitês.
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12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor,
Controladas E Controladores
Nome

CPF

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Cargo
Administrador do emissor ou controlada

Carlos Francisco Ribeiro Jereissati

000.365.013-87 Jereissati Participações S.A.

60.543.816/0001-93 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Presidente do Conselho de Administração da controlada direta Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A., Presidente do Conselho de
Administração do Grande Moinho Cearense S.A. e acionista da controladora da Companhia, GJ Investimentos e Participações S.A. (“GJI”) titular de 45,96% das suas ações.
Pessoa relacionada

Pedro Jereissati

273.475.308-14 Jereissati Participações S.A.

60.543.816/0001-93

Diretor Presidente e Membro do Conselho de Administração da Companhia, é acionista da controladora da Companhia, GJ Investimentos e Participações S.A. (“GJI”) titular de 0,77% das suas
ações.
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Carlos Francisco Ribeiro Jereissati

000.365.013-87 Jereissati Participações S.A.

60.543.816/0001-93 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Presidente do Conselho de Administração da controlada direta Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A., Presidente do Conselho de
Administração do Grande Moinho Cearense S.A. e acionista da controladora da Companhia, GJ Investimentos e Participações S.A. (“GJI”) titular de 45,96% das suas ações.
Pessoa relacionada

Carlos Jereissati

146.626.458-67 Jereissati Participações S.A.

60.543.816/0001-93

Diretor Vice-Presidente da Companhia e Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração da controlada direta Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A, Diretor Vice-Presidente e
membro do Conselho de Administração do Grande Moinho Cearense S.A. É acionista da controladora da Companhia, GJ Investimentos e Participações S.A. (“GJI”) titular de 0,77% das suas ações.
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Carlos Francisco Ribeiro Jereissati

000.365.013-87 Jereissati Participações S.A.

60.543.816/0001-93 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Presidente do Conselho de Administração da controlada direta Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A., Presidente do Conselho de
Administração do Grande Moinho Cearense S.A. e acionista da controladora da Companhia, GJ Investimentos e Participações S.A. (“GJI”) titular de 45,96% das suas ações.
Pessoa relacionada

Erika Jereissati Zullo

135.520.678-25 Jereissati Participações S.A.

60.543.816/0001-93

Diretora da Companhia é Diretora Comercial na controlada direta Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. É acionista da controladora da Companhia, GJ Investimentos e Participações S.A.
(“GJI”) titular de 0,77% das suas ações.
Observação
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12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor,
Controladas E Controladores
Nome

CPF

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Cargo
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

135.520.678-25

Controle

Cargo/Função

Exercício Social 31/12/2020
Administrador do Emissor

Erika Jereissati Zullo

Controlador Indireto

Diretora
Pessoa Relacionada

GJ Investimentos e Participações S.A.

00.257.427/0001-70

Acionista detendo 0,77% do capital da GJ Investimentos e Participações S.A. e acionista indireto por meio de sua participação na Anwold Investimentos Inc
Observação

Administrador do Emissor

Carlos Francisco Ribeiro Jereissati

000.365.013-87

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Direto

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

GJ Investimentos e Participações S.A.

00.257.427/0001-70

Acionista controlador detendo 45,96% do capital da GJ Investimentos e Participações S.A.
Observação

Administrador do Emissor

Carlos Francisco Ribeiro Jereissati

000.365.013-87

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Beekman Resources Ltd

16.523.889/0001-21

Acionista controlador detendo 100% do capital da Beekman
Observação

Administrador do Emissor
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

273.475.308-14

Controle

Cargo/Função
Pedro Jereissati

Controlador Direto

Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

GJ Investimentos e Participações S.A.

00.257.427/0001-70

Acionista detendo 0,77% do capital da GJ Investimentos e Participações S.A. e acionista indireto por meio de sua participação na Anwold Investimentos Inc.
Observação

Administrador do Emissor

Pedro Jereissati

273.475.308-14

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlada Direta

Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Anwold Investments Inc

05.560.090/0001-99

Acionista indireto detendo 33,33% do capital da Anwold Investimentos Inc.
Observação

Administrador do Emissor

Erika Jereissati Zullo

135.520.678-25

Diretora
Pessoa Relacionada

Iguatemi Empresa de Shopping Centers

51.218.147/0001-93

Diretora Comercial da Iguatemi. Acionista indireto por meio de suas participações na GJ Investimentos e Participações S.A. e Anwold Investimentos Inc.
Observação

Administrador do Emissor

Erika Jereissati Zullo

135.520.678-25

Controle

Controlador Indireto

Diretora
Pessoa Relacionada
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
Anwold Investments Inc

05.560.090/0001-99

Acionista indireta detendo 33,33% do capital da Anwold Investimentos Inc.
Observação

Administrador do Emissor

Carlos Jereissati

146.626.458-67

Controle

Controlador Direto

Diretor Vice-Presidente
Pessoa Relacionada

GJ Investimentos e Participações S.A.

00.257.427/0001-70

Acionista detendo 0,77% do capital da GJ Investimentos e Participações S.A. e acionista indireto por meio de sua participação na Anwold Investimentos Inc
Observação

Administrador do Emissor

Carlos Jereissati

146.626.458-67

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlada Direta

Diretor Vice-Presidente
Pessoa Relacionada

Anwold Investments Inc

05.560.090/0001-99

Acionista indireto detendo 33,33% do capital da Anwold Investimentos Inc.
Observação

Administrador do Emissor

Carlos Francisco Ribeiro Jereissati

000.365.013-87

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Iguatemi Empresa de Shopping Centers

51.218.147/0001-93

Presidente do Conselho de Administração da Iguatemi e controlador indireto, por meio de sua participação na GJ Investimentos e Participações S.A.
Observação
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

273.475.308-14

Controle

Cargo/Função

Administrador do Emissor

Pedro Jereissati

Controlada Direta

Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Iguatemi Empresa de Shopping Centers

51.218.147/0001-93

Acionista indireto por meio de suas participações na GJ Investimentos e Participações S.A. e Anwold Investimentos Inc.
Observação

Administrador do Emissor

Carlos Jereissati

146.626.458-67

Controle

Controlada Direta

Diretor Vice-Presidente
Pessoa Relacionada

Iguatemi Empresa de Shopping Centers

51.218.147/0001-93

Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração da Iguatemi. Acionista indireto por meio de suas participações na GJ Investimentos e Participações S.A. e Anwold Investimentos Inc.
Observação

Exercício Social 31/12/2019
Administrador do Emissor

Carlos Francisco Ribeiro Jereissati

000.365.013-87

Controle

Controlador Direto

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

GJ Investimentos e Participações S.A.

00.257.427/0001-70

Acionista controlador detendo 45,96% do capital da GJ Investimentos e Participações S.A.
Observação
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

000.365.013-87

Controle

Cargo/Função
Administrador do Emissor

Carlos Francisco Ribeiro Jereissati

Controlada Direta

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Iguatemi Empresa de Shopping Centers

51.218.147/0001-93

Presidente do Conselho de Administração da Iguatemi e controlador indireto, por meio de sua participação na GJ Investimentos e Participações S.A.
Observação

Administrador do Emissor

Carlos Francisco Ribeiro Jereissati

000.365.013-87

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlador Direto

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Beekman Resources Ltd

16.523.889/0001-21

Acionista controlador detendo 100% do capital da Beekman
Observação

Administrador do Emissor

Carlos Francisco Ribeiro Jereissati

000.365.013-87

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Denmarsudamericanishe Group

09.603.981/0001-36

Controlador indireto por meio de sua participação na Beekman Resources Ltd
Observação

Administrador do Emissor

Pedro Jereissati

273.475.308-14

Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração

PÁGINA: 175 de 281

Formulário de Referência - 2021 - JEREISSATI PARTICIPACOES S.A.

Versão : 1

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
Pessoa Relacionada

GJ Investimentos e Participações S.A.

00.257.427/0001-70

Acionista detendo 0,77% do capital da GJ Investimentos e Participações S.A. e acionista indireto por meio de sua participação na Anwold Investimentos Inc.
Observação

Administrador do Emissor

Pedro Jereissati

273.475.308-14

Controle

Controlada Direta

Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Iguatemi Empresa de Shopping Centers

51.218.147/0001-93

Acionista indireto por meio de suas participações na GJ Investimentos e Participações S.A. e Anwold Investimentos Inc.
Observação

Administrador do Emissor

Pedro Jereissati

273.475.308-14

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlador Direto

Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Anwold Investments Inc

05.560.090/0001-99

Acionista indireto detendo 33,33% do capital da Anwold
Observação

Administrador do Emissor

Carlos Jereissati

146.626.458-67

Diretor Vice-Presidente
Pessoa Relacionada

GJ Investimentos e Participações S.A.

00.257.427/0001-70

Acionista detendo 0,77% do capital da GJ Investimentos e Participações S.A. e acionista indireto por meio de sua participação na Anwold Investimentos Inc.

PÁGINA: 176 de 281

Formulário de Referência - 2021 - JEREISSATI PARTICIPACOES S.A.

Versão : 1

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

146.626.458-67

Controle

Cargo/Função
Observação

Administrador do Emissor

Carlos Jereissati

Controlada Direta

Diretor Vice-Presidente
Pessoa Relacionada

Iguatemi Empresa de Shopping Centers

51.218.147/0001-93

Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração da Iguatemi. Acionista indireto por meio de suas participações na GJ Investimentos e Participações S.A. e Anwold Investimentos Inc.
Observação

Administrador do Emissor

Carlos Jereissati

146.626.458-67

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlador Direto

Diretor Vice-Presidente
Pessoa Relacionada

Anwold Investments Inc

05.560.090/0001-99

Acionista indireto detendo 33,33% do capital da Anwold
Observação

Administrador do Emissor

Erika Jereissati Zullo

135.520.678-25

Diretora
Pessoa Relacionada

GJ Investimentos e Participações S.A.

00.257.427/0001-70

Acionista detendo 0,77% do capital da GJ Investimentos e Participações S.A. e acionista indireto por meio de sua participação na Anwold Investimentos Inc.
Observação

Administrador do Emissor
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

135.520.678-25

Controle

Cargo/Função
Erika Jereissati Zullo

Controlada Direta

Diretora
Pessoa Relacionada

Iguatemi Empresa de Shopping Centers

51.218.147/0001-93

Diretora Comercial da Iguatemi. Acionista indireto por meio de suas participações na GJ Investimentos e Participações S.A. e Anwold Investimentos Inc.
Observação

Administrador do Emissor

Erika Jereissati Zullo

135.520.678-25

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlada Direta

Diretora
Pessoa Relacionada

Anwold Investments Inc

05.560.090/0001-99

Acionista indireta detendo 33,33% do capital da Anwold
Observação

Exercício Social 31/12/2018
Administrador do Emissor

Carlos Francisco Ribeiro Jereissati

000.365.013-87

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

GJ Investimentos e Participações S.A.

00.257.427/0001-70

Acionista controlador detendo 45,96% do capital da GJ Investimentos e Participações S.A.
Observação

Administrador do Emissor

Carlos Francisco Ribeiro Jereissati

000.365.013-87
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Iguatemi Empresa de Shopping Centers

51.218.147/0001-93

Presidente do Conselho de Administração da Iguatemi e controlador indireto, por meio de sua participação na GJ Investimentos e Participações S.A.
Observação

Administrador do Emissor

Carlos Francisco Ribeiro Jereissati

000.365.013-87

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Direto

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Beekman Resources Ltd

16.523.889/0001-21

Acionista controlador detendo 100% do capital da Beekman
Observação

Administrador do Emissor

Pedro Jereissati

273.475.308-14

Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

GJ Investimentos e Participações S.A.

00.257.427/0001-70

Acionista detendo 0,77% do capital da GJ Investimentos e Participações S.A. e acionista indireto por meio de sua participação na Anwold Investimentos Inc
Observação

Administrador do Emissor

Pedro Jereissati

273.475.308-14

Controle

Controlada Direta

Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Iguatemi Empresa de Shopping Centers

51.218.147/0001-93
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
Acionista indireto por meio de suas participações na GJ Investimentos e Participações S.A. e Anwold Investimentos Inc
Observação

Administrador do Emissor

Pedro Jereissati

273.475.308-14

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlador Direto

Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Anwold Investments Inc

05.560.090/0001-99

Acionista indireto detendo 33,33% do capital da Anwold
Observação

Administrador do Emissor

Carlos Jereissati

146.626.458-67

Diretor Vice Presidente e membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

GJ Investimentos e Participações S.A.

00.257.427/0001-70

Acionista detendo 0,77% do capital da GJ Investimentos e Participações S.A. e acionista indireto por meio de sua participação na Anwold Investimentos Inc
Observação

Administrador do Emissor

Carlos Jereissati

146.626.458-67

Controle

Controlada Direta

Diretor Vice Presidente e membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Iguatemi Empresa de Shopping Centers

51.218.147/0001-93

Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração da Iguatemi. Acionista indireto por meio de suas participações na GJ Investimentos e Participações S.A. e Anwold Investimentos Inc.
Observação
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

146.626.458-67

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlador Direto

Cargo/Função
Administrador do Emissor

Carlos Jereissati
Diretor Vice Presidente e membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Anwold Investments Inc

05.560.090/0001-99

Acionista indireto detendo 33,33% do capital da Anwold
Observação

Administrador do Emissor

Erika Jereissati Zullo

135.520.678-25

Diretora de Mix e Varejo
Pessoa Relacionada

GJ Investimentos e Participações S.A.

00.257.427/0001-70

Acionista detendo 0,77% do capital da GJ Investimentos e Participações S.A. e acionista indireto por meio de sua participação na Anwold Investimentos Inc
Observação

Administrador do Emissor

Erika Jereissati Zullo

135.520.678-25

Controle

Controlada Direta

Diretora de Mix e Varejo
Pessoa Relacionada

Iguatemi Empresa de Shopping Centers

51.218.147/0001-93

Diretora Comercial da Iguatemi. Acionista indireto por meio de suas participações na GJ Investimentos e Participações S.A. e Anwold Investimentos Inc.
Observação

Administrador do Emissor

Erika Jereissati Zullo

135.520.678-25

Controle

Controlador Indireto

Diretora de Mix e Varejo
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
Pessoa Relacionada

Anwold Investments Inc

05.560.090/0001-99

Acionista indireta detendo 33,33% do capital da Anwold
Observação
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores
Os membros do nosso Conselho de Administração e nossos Diretores, assim como nossas subsidiárias, são
cobertos por apólice de seguro para conselheiros e diretores (D&O), emitida pela Argo Seguros, com
cobertura válida até 28 de agosto de 2021 e prêmio total pago no valor de R$ 25.886,24, com abrangência
em todo o território nacional. Referido seguro prevê o pagamento ou reembolso de despesas dos
administradores caso seu patrimônio pessoal seja atingido em decorrência de relações da atividade da
Companhia.
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12.12 - Outras informações relevantes
Com relação às assembleias gerais, a Companhia informa:

Tipo de assembleia

Data da realização

AGO
AGO
AGO
AGE
AGOE
AGE
AGESP

27/04/2021
08/07/2020
22/04/2019
22/04/2019
26/04/2018
18/01/2018
18/01/2018

Instalação em 1ª ou
2ª
Convocação
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª

Quórum de
Instalação
74,39%*
65,47%
68,23%
68,55%
82,43%
84,01%
91,91%

*Inclui boletim de voto a distância.
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
a. objetivos da política ou prática de remuneração:
A política de remuneração da Companhia para seus administradores, incluindo os membros do Conselho
de Administração, os Diretores estatutários e não estatutários, e para os membros do Conselho Fiscal, em
linha com as melhores práticas de governança corporativa, visa a atrair e reter os melhores profissionais do
mercado. A remuneração é estabelecida com base em pesquisas de mercado e está diretamente ligada
ao alinhamento dos interesses dos executivos em questão e dos acionistas da Companhia.
Conselho de Administração e Conselho Fiscal:
Os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal fazem jus apenas à remuneração fixa,
que é estabelecida de acordo com as práticas de mercado.
Diretoria Estatutária e não estatutária:
Os membros da Diretoria fazem jus à remuneração fixa e variável e à percepção de benefícios diretos e
indiretos.
Comitê estatutário, Comitê de auditoria, Comitê de risco, Comitê financeiro e Comitê de remuneração:
Atualmente a Companhia não possui nenhum Comitê.
b. composição da remuneração, indicando:
(i) descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles
Remuneração fixa
A remuneração fixa tem como objetivo remunerar o escopo de atuação, a responsabilidade e o desempenho
de cada cargo da administração da Companhia, alinhadas com as práticas de mercado. É composta por
salário fixo e/ou pró-labore, benefícios diretos e indiretos, previdência privada e INSS.
Salário fixo e ou pró-labore: é a remuneração mensal paga de acordo com atribuições e responsabilidade
de cada cargo da administração da Companhia.
Benefícios diretos e indiretos: pacote de benefícios oferecidos pela Companhia, que visa oferecer aos seus
empregados programas de assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida em grupo, auxilio
alimentação, auxilio farmácia, previdência privada, dentre outros. O pacote de benefícios oferecido pela
Companhia visa complementar sua política de remuneração tornando-a competitiva no mercado.
Benefícios pós-emprego: a Companhia oferece a todos os seus empregados a opção de participar do plano
de previdência privada, com o objetivo de complementar sua política de remuneração, tornando-a
competitiva no mercado.
INSS: mensalmente a Companhia contribui com o Instituto de Nacional de Seguro Social (INSS) atendendo
a sua obrigatoriedade e resguardando seus empregados quanto a futura aposentadoria, auxilio doença,
auxilio acidente, entre outros.
Remuneração variável
A remuneração variável da Companhia consiste em incentivos (“Bônus”) que tem o objetivo de incentivar
e premiar a Diretoria caso alcancem as metas do plano de negócio (metas de resultado e performance) do
ano da Companhia e suas controladas.
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
(ii) qual a proporção de cada elemento na remuneração total
A tabela abaixo apresenta a proporção de cada elemento na remuneração total dos administradores da
Companhia para os períodos nela indicados:
Projeção da Proporção de cada elemento na remuneração total do Exercício Social encerrado em 31/12/2021
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

100,00%

70,36%

100,00%

73,66%

Remuneração Variável

0,00%

29,64%

0,00%

26,34%

Outros Benefícios/ Remunerações

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Remuneração Fixa Anual

TOTAL

Proporção de cada elemento na remuneração total do Exercício Social encerrado em 31/12/2020
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

100,00%

78,75%

100,00%

81,38%

Remuneração Variável

0,00%

21,25%

0,00%

18,62%

Outros Benefícios/ Remunerações

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Remuneração Fixa Anual

TOTAL

Proporção de cada elemento na remuneração total do Exercício Social encerrado em 31/12/2019
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

100,00%

55,73%

100,00%

60,37%

Remuneração Variável

0,00%

23,75%

0,00%

21,27%

Outros Benefícios/ Remunerações

0,00%

20,52%

0,00%

18,37%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Remuneração Fixa Anual

TOTAL

Proporção de cada elemento na remuneração total do Exercício Social encerrado em 31/12/2018
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

100,00%

65,49%

100,00%

70,56%

Remuneração Variável

0,00%

23,73%

0,00%

20,25%

Outros Benefícios/ Remunerações

0,00%

10,78%

0,00%

9,20%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Remuneração Fixa Anual

TOTAL

(iii) metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações e com o Estatuto Social da Companhia, é responsabilidade
dos acionistas, reunidos em Assembleia Geral Ordinária, fixar anualmente o montante global da
remuneração dos membros da sua administração. Cabe, porém, ao Conselho de Administração deliberar
sobre a forma de distribuição do valor fixado entre os seus membros e os da diretoria.
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
Remuneração fixa, benefícios diretos e indiretos e benefícios:
Diretoria estatutária e não estatutária:
Remuneração fixa e benefícios diretos e indiretos: a remuneração fixa é calculada a partir do valor do salário
mensal x 13, considerando o 13º. Salário e o 1/3 de adicional de férias. Os benefícios diretos e indiretos são
calculados de acordo com a prática de mercado e orientados por acordos coletivos. A remuneração fixa e
os benefícios poderão ser ajustados de acordo com o resultado das pesquisas salariais realizadas, sem
possuir obrigatoriedade, regra específica ou percentual fixos, porém objetivando manter a estratégia de
competitividade da Companhia. A Companhia utiliza a metodologia Hay de avaliação de cargos como
ferramenta para estabelecer tanto o equilíbrio interno, definindo níveis que agrupam funções de porte,
complexidade quanto para estabelecer parâmetros precisos de comparação com o mercado.
Plano de previdência privada: mensalmente a Companhia contribui com valor equivalente ao contribuído
pelo empregado ao plano de previdência privada, além de pagar integralmente as taxas de administração
definidas pelo plano. O plano não prevê reajustes ao longo de sua vigência.
Conselho de Administração e Fiscal: a remuneração fixa é calculada a partir de honorário para doze meses
do ano.
Outros (INSS): mensalmente a Companhia contribui com a parcela do INSS atendendo a sua
obrigatoriedade. Nesta parcela estão inclusas as demais obrigatoriedades como SAT-Seguro de Acidente
ao Trabalho, Incra e Sebrae conforme estabelecido pelo Instituto Nacional de Seguro Social. Não existe
regra de reajuste interno, seguindo apenas as normas e regras estabelecidas pelo Governo.

Remuneração variável (Bônus):
O modelo de remuneração variável da Companhia consiste em dois grupos de avaliação: (1) individuais e
(2) corporativos.
1.

Performance individual dos administradores da Companhia é medida a partir de um painel de
indicadores específicos para cada executivo, definido em função do escopo de suas responsabilidades
e alinhadas com o plano de negócio (metas) do ano da Companhia. O peso do painel na performance
global varia em função da senioridade e cargo de cada executivo da Companhia.

2.

Performance corporativa é medida com base no atingimento das metas estabelecidas no plano de
negócios da Companhia.

(iv) razões que justificam a composição da remuneração
O modelo de composição da remuneração adotado pela Companhia, em relação à parcela fixa e aos
benefícios diretos e indiretos, é baseado nas práticas de mercado, e, em relação às parcelas variáveis, é
baseado nos resultados individuais dos administradores e indicadores financeiros da Companhia.
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária

(v) a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato
Não existem membros não remunerados pela Companhia.

c. principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada
elemento da remuneração:
Remuneração fixa e benefícios diretos e indiretos: responsabilidades atribuídas ao cargo, com base nas
práticas de mercado, conforme descrito no item b(iii).
Remuneração variável:
(i)
Indicadores individuais: responsabilidade do cargo e desempenho individual de cada
executivo;
(ii)
Indicadores corporativos: alinhados com as metas e plano de negócio do ano da Companhia,
sendo os principais a Receita líquida, EBITDA, Lucro líquido, Dívida líquida e Valor
econômico adicionado (“EVA”), quando aplicável.

d. como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho:
Qualquer mudança em algum dos componentes da remuneração está diretamente atrelada à performance
individual dos administradores e à performance da Companhia como um todo, bem como ao alcance das
metas no período em questão.
e. como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses de curto, médio e longo prazo da
Companhia:
A remuneração é estruturada de forma a refletir o cumprimento dos objetivos da Companhia no curso de
um exercício, de acordo com os objetivos de curto, médio e longo prazo.
f. existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou
indiretos:
A Companhia não possui remuneração suportada por suas controladas, seus controladores diretos ou
indiretos e sociedade sob controle comum, que tenham sido atribuídas aos integrantes do seu Conselho de
Administração, da Diretoria Estatutária e do seu Conselho Fiscal, em função do cargo exercido na
Companhia.
g. existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento
societário, tal como a alienação do controle societário da Companhia:
A Companhia não possui qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento
societário.
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13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal
Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2020 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

5,00

3,00

13,00

Nº de membros remunerados

5,00

5,00

3,00

13,00

515.760,00

3.903.359,00

200.751,00

4.619.870,00

Benefícios direto e indireto

0,00

692.961,00

0,00

692.961,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

103.152,00

222.444,00

40.150,00

365.746,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

O montante informado no campo
"Outros" corresponde ao INSS
patronal.

O montante informado no
O montante informado no
campo "Outros" corresponde ao campo "Outros" corresponde ao
INSS patronal.
INSS patronal.

Remuneração variável
Bônus

0,00

2.030.217,00

0,00

2.030.217,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

618.912,00

6.848.981,00

240.901,00

7.708.794,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal
Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,33

5,00

3,00

13,33

Nº de membros remunerados

5,33

5,00

3,00

13,33

536.000,00

3.343.740,88

180.000,00

4.059.740,88

0,00

539.956,89

0,00

539.956,89

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto
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0,00

0,00

0,00

0,00

107.200,00

191.026,51

32.000,00

330.226,51

O montante informado no campo
"Outros" corresponde ao INSS
patronal.

O montante informado no
O montante informado no
campo "Outros" corresponde ao campo "Outros" corresponde ao
INSS patronal.
INSS patronal.

Remuneração variável
Bônus

0,00

1.736.830,35

0,00

1.736.830,35

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

643.200,00

7.311.554,63

212.000,00

8.166.754,63

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal
Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

6,00

5,00

3,33

14,33

Nº de membros remunerados

6,00

5,00

3,33

14,33

720.000,00

3.094.446,85

206.296,46

4.020.743,31

Benefícios direto e indireto

0,00

428.729,22

0,00

428.729,22

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

1.276.823,93

0,00

1.276.823,93

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
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Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

580.000,00

0,00

580.000,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

720.000,00

5.380.000,00

206.296,46

6.306.296,46

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal

Exercícios sociais de 2021, 2020, 2019 e 2018

2021 - Projeção

Número de Membros

Conselho de
Administração

Diretoria
Executiva

Conselho
Fiscal

Total

-

5

-

5

Bônus
Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

300.258

-

2.101.809

-

300.258
2.101.809

Valor previsto no plano de remuneração – metas
atingidas

-

Valor efetivamente reconhecido

-

-

-

-

Participação no resultado

-

-

-

-

Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

Valor previsto no plano de remuneração – metas
atingidas

-

-

-

-

Valor efetivamente reconhecido

-

-

-

-

2.030.217

-

2.030.217

2020

Número de Membros

Conselho de
Administração

Diretoria
Executiva

Conselho
Fiscal

Total

-

5

-

5

Bônus
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

292.976
2.050.834

-

292.976
2.050.834

Valor previsto no plano de remuneração – metas
atingidas

-

Valor efetivamente reconhecido

-

1.249.573

-

1.249.573

Participação no resultado

-

-

-

-

Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

Valor previsto no plano de remuneração – metas
atingidas

-

-

-

-

Valor efetivamente reconhecido

-

-

-

-

1.335.073

-

1.335.073
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal

2019

Número de Membros

Conselho de
Administração

Diretoria
Executiva

Conselho
Fiscal

Total

-

5

-

5

Bônus
Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

271.856

Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

1.902.991

Valor previsto no plano de remuneração – metas
atingidas

-

1.754.224

Valor efetivamente reconhecido

-

1.736.830

Participação no resultado

-

-

-

-

Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

Valor previsto no plano de remuneração – metas
atingidas

-

-

-

-

Valor efetivamente reconhecido

-

-

-

-

-

271.856
1.902.991
1.754.224
1.736.830

2018

Número de Membros

Conselho de
Administração

Diretoria
Executiva

Conselho
Fiscal

Total

-

5

-

5

Bônus
Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

230.769

Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

1.384.615

Valor previsto no plano de remuneração – metas
atingidas

-

1.290.000

Valor efetivamente reconhecido

-

1.276.824

Participação no resultado

-

-

-

-

Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

Valor previsto no plano de remuneração – metas
atingidas

-

-

-

-

Valor efetivamente reconhecido

-

-

-

-

-

230.769
1.384.615
1.290.000
1.276.824
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária

A Companhia não possui plano de remuneração baseado em ações.
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13.5 - Remuneração Baseada em Ações

Não aplicável. A Companhia não possui plano de remuneração baseado em ações.
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13.6 - Opções em Aberto

Não aplicável. A Companhia não possui plano de remuneração baseado em ações.
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13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues

Não aplicável. A Companhia não possui plano de remuneração baseado em ações.
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13.8 - Precificação Das Ações/opções

Não aplicável. A Companhia não possui plano de remuneração baseado em ações.
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13.9 - Participações Detidas Por Órgão

Companhia
Ações detidas diretamente
Acionista

Quantidade de
Ações Ordinárias
(Em Unidades)

Ações detidas indiretamente

Quantidade de
Ações Preferenciais
(Em Unidades)

Quantidade de
Ações Ordinárias
(Em Unidades)

Quantidade de
Ações Preferenciais
(Em Unidades)

Diretoria
Conselho de Administração

60
105.200

-

-

-

Conselho Fiscal
Posição em 31/12/2020

602.919

-

-

-

Iguatemi Empresa de Shopping Center S.A.
Ações detidas diretamente
Acionista

Quantidade de
Ações Ordinárias
(Em Unidades)

Ações detidas indiretamente

Quantidade de
Ações Preferenciais
(Em Unidades)

Quantidade de
Ações Ordinárias
(Em Unidades)

Quantidade de
Ações Preferenciais
(Em Unidades)

Diretoria

-

-

139.083

-

Conselho de Administração

-

-

438.702

-

Conselho Fiscal
Posição em 31/12/2020

-

-

-

-

GJ Investimentos e Participações S.A.
Ações detidas diretamente
Acionista

Quantidade de
Ações Ordinárias
(Em Unidades)

Ações detidas indiretamente

Quantidade de
Ações Preferenciais
(Em Unidades)

Quantidade de
Ações Ordinárias
(Em Unidades)

Quantidade de
Ações Preferenciais
(Em Unidades)

Diretoria

-

-

16.333.340

-

Conselho de Administração

-

-

497.905.100

-

Conselho Fiscal
Posição em 31/12/2020

-

-

-

-

Grande Moinho Cearense S.A.
Ações detidas diretamente
Acionista

Quantidade de
Ações Ordinárias
(Em Unidades)

Ações detidas indiretamente

Quantidade de
Ações Preferenciais
(Em Unidades)

Quantidade de
Ações Ordinárias
(Em Unidades)

Quantidade de
Ações Preferenciais
(Em Unidades)

Diretoria

-

-

-

-

Conselho de Administração

-

-

81.244

-

Conselho Fiscal

-

-

-

-

Posição em 31/12/2020
Beekman Resources Ltd
Ações detidas diretamente
Acionista

Quantidade de
Ações Ordinárias
(Em Unidades)

Ações detidas indiretamente

Quantidade de
Ações Preferenciais
(Em Unidades)

Quantidade de
Ações Ordinárias
(Em Unidades)

Quantidade de
Ações Preferenciais
(Em Unidades)

Diretoria

-

-

-

-

Conselho de Administração

-

-

50.000

-
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13.9 - Participações Detidas Por Órgão

Conselho Fiscal

-

-

-

-

Posição em 31/12/2020
Kalila Representações Comerciais Ltda
Ações detidas diretamente
Acionista

Quantidade de
Quotas (Em
Unidades)

Ações detidas indiretamente

Quantidade de
Quotas (Em
Unidades)

Quantidade de
Quotas (Em
Unidades

Quantidade de
Quotas (Em
Unidades

Diretoria

-

-

-

-

Conselho de Administração

-

-

1.807.610

-

Conselho Fiscal

-

-

-

-

Posição em 31/12/2020

JPSUL Participações e Representações Comerciais S.A.
Ações detidas diretamente
Acionista

Quantidade de
Ações Ordinárias
(Em Unidades)

Ações detidas indiretamente

Quantidade de
Ações Preferenciais
(Em Unidades)

Quantidade de
Ações Ordinárias
(Em Unidades)

Quantidade de
Ações Preferenciais
(Em Unidades)

Diretoria

-

-

-

-

Conselho de Administração

-

-

9.391

-

Conselho Fiscal

-

-

-

-

Posição em 31/12/2020
Dimna Administração e Participação Eireli
Ações detidas diretamente
Acionista

Quantidade de
Quotas (Em
Unidades)

Ações detidas indiretamente

Quantidade de
Quotas (Em
Unidades)

Quantidade de
Quotas (Em
Unidades)

Quantidade de
Quotas (Em
Unidades)

Diretoria

-

-

-

-

Conselho de Administração

-

-

500

-

Conselho Fiscal

-

-

-

-

Posição em 31/12/2020
Total
Ações detidas diretamente
Acionista
Diretoria

Quantidade de
Ações Ordinárias
(Em Unidades)

Ações detidas indiretamente

Quantidade de
Ações Preferenciais
(Em Unidades)

Quantidade de
Ações Ordinárias
(Em Unidades)

Quantidade de
Ações Preferenciais
(Em Unidades)

60

-

16.472.424

-

Conselho de Administração

105.200

-

500.292.549

-

Conselho Fiscal
Posição em 31/12/2020

602.919

-

-

-
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13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração E Aos Diretores Estatutários

a) órgão
b) Número de Membros
c) Nome do plano
d) Quantidade de administradores que reúnem as
condições para se aposentar
e) Condições para se aposentar antecipadamente
f) Valor atualizado das contribuições acumuladas no plano
de previdência até o encerramento do último exercício
social, descontada a parcela relativa a contribuições feitas
diretamente pelos administradores
g) Valor total acumulado das contribuições realizadas
durante o último exercício social, descontada a parcela
relativa a contribuições feitas diretamente pelos
administradores
h) Se há a possibilidade de resgate antecipado e quais as
condições

Conselho de
Administração
Não aplicável

Diretoria
Executiva
2
Prever

2
Prever

Não aplicável

1

1

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

R$ 1.811.145,69

R$ 1.811.145,69

R$ 92.057,14

R$ 92.057,14

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Total
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13.11 - Remuneração Individual Máxima, Mínima E Média do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária E do Conselho
Fiscal
Valores anuais
Diretoria Estatutária
31/12/2020

31/12/2019

Conselho de Administração
31/12/2018

31/12/2020

31/12/2019

Conselho Fiscal

31/12/2018

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

Nº de membros

5,00

5,00

5,00

5,00

5,33

6,00

3,00

3,00

3,33

Nº de membros
remunerados

5,00

5,00

5,00

5,00

5,33

6,00

3,00

3,00

3,33

Valor da maior
remuneração(Reais)

4.777.446,97

3.889.926,73

3.405.235,11

144.000,00

144.000,00

120.000,00

72.000,00

70.666,67

60.000,00

Valor da menor
remuneração(Reais)

232.895,77

998.509,27

947.435,67

115.200,00

115.200,00

96.000,00

72.000,00

70.666,67

56.000,00

Valor médio da
remuneração(Reais)

1.176.317,18

1.462.310,93

1.076.000,00

120.960,00

120.600,00

120.000,00

75.055,04

70.666,67

61.888,94

Observação
Diretoria Estatutária
31/12/2020

O valor da menor remuneração anual individual foi apurado excluindo os membros que exerceram o cargo por menos de 12 meses.

31/12/2019

O valor da menor remuneração anual individual foi apurado excluindo os membros que exerceram o cargo por menos de 12 meses.

31/12/2018

O valor da menor remuneração anual individual foi apurado excluindo os membros que exerceram o cargo por menos de 12 meses.

Conselho de Administração
31/12/2020

O valor da menor remuneração anual individual foi apurado excluindo os membros que exerceram o cargo por menos de 12 meses.

31/12/2019

O valor da menor remuneração anual individual foi apurado excluindo os membros que exerceram o cargo por menos de 12 meses.

31/12/2018

O valor da menor remuneração anual individual foi apurado excluindo os membros que exerceram o cargo por menos de 12 meses.

Conselho Fiscal
31/12/2020

O valor da menor remuneração anual individual foi apurado excluindo os membros que exerceram o cargo por menos de 12 meses.

31/12/2019

O valor da menor remuneração anual individual foi apurado excluindo os membros que exerceram o cargo por menos de 12 meses.

31/12/2018

O valor da menor remuneração anual individual foi apurado excluindo os membros que exerceram o cargo por menos de 12 meses.
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria

Não há quaisquer arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturam
mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do cargo ou
de aposentadoria (inclusive consequências financeiras para a Companhia). Adicionalmente a Companhia
informa que o plano de previdência privada complementar mantido pela Companhia é de contribuição
definida, sendo opcional aos seus funcionários. A Companhia contribui com 100% do valor mensal
contribuído pelos funcionários, não possuindo nenhuma obrigação nem direito com relação a quaisquer
superávits ou déficits que venha a ocorrer no plano.
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores

Órgão
Diretoria Estatutária
Conselho de Administração
Conselho Fiscal

dez/20
70,95%
19,84%
0,00%

dez/19
53,60%
46,27%
0,00%

dez/18
53,96%
20,00%
0,00%
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13.14 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal, Agrupados Por
Órgão, Recebida Por Qualquer Razão Que Não A Função Que Ocupam
Não houve pagamento de remuneração para membros do conselho de administração, da diretoria estatutária
ou do conselho fiscal por qualquer razão que não a função que ocupam.
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13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de
Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor

Exercício social encerrado em 31.12.2020 – remuneração recebida em função do exercício do cargo no
emissor
Remuneração reconhecida no resultado dos controladores do emissor, de sociedades sob controle comum e de
controladas do emissor
(R$)
Conselho de
Conselho Fiscal
Diretoria
Total
Administração
Controladores diretos e indiretos
Controladas da Companhia
432.000,00
854.218,00
1.286.218,00
Sociedades sob controle comum
-

Exercício social encerrado em 31.12.2020 – demais remunerações recebidas
Remuneração reconhecida no resultado dos controladores do emissor, de sociedades sob controle comum e de
controladas do emissor
(R$)
Conselho de
Conselho Fiscal
Diretoria
Total
Administração
Controladores diretos e indiretos
Controladas da Companhia

1.480.000,00

Sociedades sob controle comum

-

-

14.393.196,81
-

15.873.196,81
-

Exercício social encerrado em 31.12.2019 – remuneração recebida em função do exercício do cargo no
emissor
Remuneração reconhecida no resultado dos controladores do emissor, de sociedades sob controle comum e de
controladas do emissor
(R$)
Conselho de
Conselho Fiscal
Diretoria
Total
Administração
Controladores diretos e indiretos
Controladas da Companhia

438.000,00

Sociedades sob controle comum

-

-

1.003.392,00
-

1.441.392,00
-

Exercício social encerrado em 31.12.2019 – demais remunerações recebidas
Remuneração reconhecida no resultado dos controladores do emissor, de sociedades sob controle comum e de
controladas do emissor
(R$)
Conselho de
Conselho Fiscal
Diretoria
Total
Administração
Controladores diretos e indiretos
Controladas da Companhia

8.768.332,24

Sociedades sob controle comum

-

-

3.632.030,32
-

12.400.362,56
-

Exercício social encerrado em 31.12.2018 – remuneração recebida em função do exercício do cargo no
emissor
Remuneração reconhecida no resultado dos controladores do emissor, de sociedades sob controle comum e de
controladas do emissor
(R$)
Conselho de
Conselho Fiscal
Diretoria
Total
Administração
Controladores diretos e indiretos
Controladas da Companhia

360.000,00

Sociedades sob controle comum

-

-

868.964,00
-

1.228.964,00
-

Exercício social encerrado em 31.12.2018 – demais remunerações recebidas
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13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de
Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor
Remuneração reconhecida no resultado dos controladores do emissor, de sociedades sob controle comum e de
controladas do emissor
(R$)
Conselho de
Conselho Fiscal
Diretoria
Total
Administração
Controladores diretos e indiretos
Controladas da Companhia

10.526.676,99

Sociedades sob controle comum

-

-

5.388.993,92
-

15.915.670,91
-
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13.16 - Outras Informações Relevantes

Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

a) Número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização
geográfica):
A Companhia possui no seu quadro atualmente 15 empregados que desempenham atividades
administrativas para gerir.
Ano

Localização Geográfica

Atividade Desempenhada

Quantidade de Funcionários

2020

São Paulo

Administrativa

15

2019

São Paulo

Administrativa

17

2018

São Paulo

Administrativa

19

b) número de terceirizados
Não há.

c) índice de rotatividade
Somos uma empresa Holding, não sendo relevante sua rotatividade.

d) exposição do emissor a passivos e contingências trabalhistas
A Jereissati Participações S.A. (“Companhia”) ingressou na sociedade (Proconsult) em 23 de maio de
1985 com apenas 1,464% do capital social e deixou a sociedade em 29 de outubro de 1993 mediante
cessão e transferência à sociedade BCP Informática. Posteriormente a saída da Companhia, a Proconsult
decidiu encerrar suas atividades sem, no entanto, quitar todas as verbas trabalhistas de seus funcionários.
Ex-funcionários da Proconsult ajuizaram reclamação trabalhista em face dela e obtiveram decisões
favoráveis. Em fase de execução da decisão, os reclamantes não conseguindo localizar bens e/ou os atuais
sócios da Proconsult, requerem a desconsideração da personalidade jurídica da Proconsult para incluir a
Companhia. Diante desta situação, ou seja, ausência da Proconsult para responder pelos débitos, os juízes
acataram o pedido formulado pelos reclamantes. Atualmente, a Companhia possui uma reclamação
trabalhista em andamento.
Maiores detalhes, vide item 4.3 deste Formulário de Referência.
Para informações deste item 14.1, acerca das controlada direta da Companhia, vide Formulário de
Referência da Iguatemi para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018.
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14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos

Não há qualquer alteração relevante ocorrida com relação aos números divulgados no item 14.1 acima.

PÁGINA: 210 de 281

Formulário de Referência - 2021 - JEREISSATI PARTICIPACOES S.A.

Versão : 1

14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

a) política de salários e remuneração variável
A Companhia tem por política de remuneração fixa praticar salários de acordo com as práticas de
mercado e efetua reajustes salariais de acordo com a legislação trabalhista e a data-base dos dissídios
coletivos das categorias dos empregados.
Além disso, concede aumentos salariais de acordo com o desempenho e nível de engajamento dos
empregados.

b) política de benefícios
Companhia oferece aos seus empregados seguro de vida, assistência médica, vale-refeição, auxílio
creche, vale transporte, convênio farmácia, empréstimo consignado, previdência privada e
estacionamento, sendo o estacionamento para alguns níveis de cargo.

c) características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não-administradores,
identificando:
Não há.
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14.4 - Descrição Das Relações Entre O Emissor E Sindicatos

Companhia é uma holding. Os seus empregados são representados pelo Sindicato dos Empregados de
Agentes Autônomos do Comércio e Administração de Empresas de Assessoramento, Perícias,
informações e pesquisas e de Empresas de Serviços Contábeis no Estado de São Paulo. A convenção de
trabalho mais recente foi celebrada em 10 de novembro de 2020, vigente no período de 1º de agosto de
2020 a 31 de julho de 2021, prevendo um aumento salarial de 2,69% em 1º de agosto de 2020.
Até a entrega deste Formulário de Referência, o sindicato não havia publicado o aumento salarial para
2021.
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14.5 - Outras Informações Relevantes - Recursos Humanos

As informações prestadas no item 14 deste Formulário de Referência referem-se apenas aos seus recursos
humanos da Companhia.
Para informações acerca da controlada direta da Companhia, vide Formulário de Referência da Iguatemi
para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e de 2018.
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

Brasileira-SP

Não

Kalila Representações Comerciais Ltda
42.583.484/0001-99

Não

01/03/2018

Não
76.590

0,087%

0

0,000%

76.590

0,087%

87.012

0,099%

22.406

0,025%

600

0,001%

6.516

0,007%

Grande Moinho Cearense S.A.
07.199.805/0001-55

Brasileira-SP

Não

Não

01/03/2018

Não
87.012

0,099%

0

0,000%

LFJ Participações Ltda
08.547.822/0001-07

Brasileira-SP

Não

Não

01/03/2018

Não
22.406

0,025%

0

0,000%

Shopping Center Reunidos do Brasil Ltda. (“SCRB”)
51.693.299/0001-48

Brasileira-SP

Não

Não

01/03/2018

Não
600

0,001%

0

0,000%

MLRJ imobiliária S.A.
07.199.797/0001-47

Brasileira-SP

Não

Não

01/03/2018

Não
6.516

0,007%

0

0,000%
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

Brasileira-CE

Não

Lia Ribeiro Jereissàti
113.005.073-49

Não

30/11/2018

Não
1.353.454

1,540%

0

0,000%

1.353.454

1,540%

48.715.137

55,428%

1.356.675

1,544%

1.355.183

1,542%

39.690

0,045%

GJ Investimentos e Participações S.A.
00.257.427/0001-70

Brasileira-SP

Não

Sim

14/12/2018

Não
48.715.137

55,428%

0

0,000%

Vera Ribeiro Jereissati
043.131.943-04

Brasileira-CE

Não

Não

30/11/2018

Não
1.356.675

1,544%

0

0,000%

Diana Jereissati Legey
010.328.603-91

Brasileira-CE

Não

Não

30/11/2018

Não
1.355.183

1,542%

0

0,000%

Cesena SP Empreendimentos Imobiliários S.A.
12.353.252/0001-83

Brasileira-SP

Não

Não

01/03/2018

Não
39.690

0,045%

0

0,000%
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Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ
Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

OUTROS
34.875.911

39,682%

0

0,000%

34.875.911

39,682%

0

0,000%

0

0,000%

0

0,000%

87.889.174

100,000%

0

0,000%

87.889.174

100,000%

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Cesena SP Empreendimentos Imobiliários S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

12.353.252/0001-83

Alexandre Jereissati Legey
954.529.077-34

Brasileiro-RJ

Não

Não

0,084

0

0,000

1

Não

Não

21/06/2017

0

0,000

306

25,822

0

0,000

878

74,092

Não
1
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,084

Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
000.365.013-87

brasileiro-CE

Não
306

25,822

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

0

0,000

0

0,000

273.475.308-14

Brasileiro-SP

Não

Sim

74,092

0

0,000

Pedro Jereissati

Não
878
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Cesena SP Empreendimentos Imobiliários S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

12.353.252/0001-83

TOTAL

1.185

100,000

0

0,000

1.185

100,000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

GJ Investimentos e Participações S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

00.257.427/0001-70

Anwold Investments Inc
05.560.090/0001-99

Ilhas Virgens Britanicas

Não

Não

30/11/2018

19,396

41.333.178

19,396

206.665.890

Não

Não

23/03/2021

53.508.162

25,109

267.540.810

Não

Sim

30/11/2018

97.947.686

45,965

489.738.430

Não
165.332.712
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

19,396

Beekman Holding Ltd
41.273.456/0001-02

Ilhas Virgens Britanicas

Não
214.032.648

25,109

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

25,109

Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
000.365.013-87

brasileiro-CE

Não
391.790.744

45,965

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

45,965
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

GJ Investimentos e Participações S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

00.257.427/0001-70

Carlos Jereissati
146.626.458-67

Brasileiro-SP

Não

Não

30/11/2018

0,766

1.633.334

0,766

8.166.670

Não

Não

30/11/2018

1.633.334

0,766

8.166.670

Não

Não

30/11/2018

15.411.060

7,232

77.055.300

7,232

0

0,000

0

0,000

Não
6.533.336
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

0,766

Erika Jereissati Zullo
135.520.678-25

Brasileira-SP

Não
6.533.336

0,766

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

0,766

Maria Clara Coelho Jereissati
503.308.168-37

Brasileira-SP

Não
61.644.240

7,232

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

OUTROS

0

0,000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

GJ Investimentos e Participações S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

00.257.427/0001-70

Pedro Jereissati
273.475.308-14

Brasileiro-SP

Não

Não

30/11/2018

0,766

1.633.334

0,766

8.166.670

0,766

213.100.088

100,000

1.065.500.440

100,000

Não
6.533.336
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

TOTAL

852.400.352

100,000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Grande Moinho Cearense S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

07.199.805/0001-55

AÇÕES EM TESOURARIA
Não

Não

29/12/2015

1.466.960

100,000

4.412.581

Não

Não

21/06/2017

0

0,000

81.244

Não

Não

01/03/2018

0

0,000

19.710

Não
2.945.621

6,626

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

9,609

Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
000.365.013-87

brasileiro-CE

Não
81.244

0,183

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,177

Diana Jereissati Legey
010.328.603-91

Brasileira-CE

Não
19.710

0,044

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,043
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Grande Moinho Cearense S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

07.199.805/0001-55

GJ Investimentos e Participações S.A.
00.257.427/0001-70

Brasileira-SP

Não

Não

01/03/2018

4,025

0

0,000

1.789.209

Não

Não

29/12/2015

0

0,000

406.588

Não

Sim

01/03/2018

0

0,000

39.174.657

Não
1.789.209
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

3,896

JPSul Participações e Representações Comerciais S.A.
53.344.297/0001-79

Brasileira-SP

Não
406.588

0,915

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,885

Kalila Representações Comerciais Ltda
42.583.484/0001-99

Brasileira-SP

Não
39.174.657

88,119

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

85,304
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Grande Moinho Cearense S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

07.199.805/0001-55

Lia Ribeiro Jereissàti
113.005.073-49

Brasileira-CE

Não

Não

01/03/2018

0,044

0

0,000

19.710

0,043

Não
19.710
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

0

0,000

0

0,000

0

0,000

44.456.449

100,000

1.466.960

100,000

45.923.409

100,000

Brasileira-CE

Não

Não

0

0,000

19.710

0,043

TOTAL

Vera Ribeiro Jereissati
043.131.943-04
Não
19.710

0,044

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Kalila Representações Comerciais Ltda

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

42.583.484/0001-99

Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
000.365.013-87

brasileiro-CE

Não

Não

21/06/2017

16,500

0

0,000

1.807.610

Não

Não

01/03/2018

0

0,000

2.580.043

Não

Não

02/05/2019

0

0,000

1.153.798

Não
1.807.610
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

16,500

Diana Jereissati Legey
010.328.603-91

Brasileira-CE

Não
2.580.043

23,550

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

23,550

Dimna Administração e Participação Ltda
33.499.275/0001-70

Brasileira-SP

Não
1.153.798

10,530

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

10,530
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Kalila Representações Comerciais Ltda

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

42.583.484/0001-99

Lia Ribeiro Jereissàti
113.005.073-49

Brasileira-CE

Não

Não

01/03/2018

23,550

0

0,000

2.580.043

Não

Não

01/03/2018

0

0,000

254.241

2,320

Não
2.580.043
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

23,550

MLRJ imobiliária S.A.
07.199.797/0001-47

Brasileira-SP

Não
254.241

2,320

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

0

0,000

0

0,000

0

0,000

10.955.778

100,000

0

0,000

10.955.778

100,000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Kalila Representações Comerciais Ltda

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

42.583.484/0001-99

Vera Ribeiro Jereissati
043.131.943-04

Brasileira-CE

Não

Não

23,550

0

0,000

Não
2.580.043
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

2.580.043

23,550
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

LFJ Participações Ltda

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

08.547.822/0001-07

Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
000.365.013-87

brasileiro-CE

Não

Sim

21/06/2017

99,993

0

0,000

816.899

99,993

Não
816.899
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

0

0,000

0

0,000

0

0,000

817.014

100,000

0

0,000

817.014

100,000

Brasileira-CE

Não

Não

0

0,000

115

0,007

TOTAL

Vera Ribeiro Jereissati
043.131.943-04
Não
115

0,007

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

PÁGINA: 228 de 281

Formulário de Referência - 2021 - JEREISSATI PARTICIPACOES S.A.

Versão : 1

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

MLRJ imobiliária S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

07.199.797/0001-47

Diana Jereissati Legey
010.328.603-91

Brasileira-CE

Não

Não

01/03/2018

33,340

0

0,000

1.170.520

Não

Não

01/03/2018

0

0,000

1.170.519

33,330

Não
1.170.520
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

33,340

Lia Ribeiro Jereissàti
113.005.073-49

Brasileira-CE

Não
1.170.519

33,330

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

0

0,000

0

0,000

0

0,000

3.511.558

100,000

0

0,000

3.511.558

100,000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

MLRJ imobiliária S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

07.199.797/0001-47

Vera Ribeiro Jereissati
043.131.943-04

Brasileira-CE

Não

Não

33,330

0

0,000

Não
1.170.519
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

1.170.519

33,330
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Beekman Holding Ltd

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

41.273.456/0001-02

Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
000.365.013-87

brasileiro-CE

Não

Sim

21/06/2017

100,000

0

0,000

1.000

100,000

Não
1.000
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

0

0,000

0

0,000

0

0,000

1.000

100,000

0

0,000

1.000

100,000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Kalila Representações Comerciais Ltda

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

42.583.484/0001-99

Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
000.365.013-87

brasileiro-CE

Não

Não

21/06/2017

16,500

0

0,000

1.807.610

Não

Não

01/03/2018

0

0,000

2.580.043

Não

Não

02/05/2019

0

0,000

1.153.798

Não
1.807.610
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

16,500

Diana Jereissati Legey
010.328.603-91

Brasileira-CE

Não
2.580.043

23,550

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

23,550

Dimna Administração e Participação Ltda
33.499.275/0001-70

Brasileira-SP

Não
1.153.798

10,530

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

10,530
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Kalila Representações Comerciais Ltda

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

42.583.484/0001-99

Lia Ribeiro Jereissàti
113.005.073-49

Brasileira-CE

Não

Não

01/03/2018

23,550

0

0,000

2.580.043

Não

Não

01/03/2018

0

0,000

254.241

2,320

Não
2.580.043
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

23,550

MLRJ imobiliária S.A.
07.199.797/0001-47

Brasileira-SP

Não
254.241

2,320

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

0

0,000

0

0,000

0

0,000

10.955.778

100,000

0

0,000

10.955.778

100,000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Kalila Representações Comerciais Ltda

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

42.583.484/0001-99

Vera Ribeiro Jereissati
043.131.943-04

Brasileira-CE

Não

Não

23,550

0

0,000

Não
2.580.043
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

2.580.043

23,550
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15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

27/04/2021

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

27.136

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

372

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

143

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)

34.771.251

100,000%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000%

Preferencial Classe A

0

0,000000%

Total

34.771.251

100,000%
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33,33%

15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico

Carlos
Erika

33,33%

33,33%

CFRJ
100%

Maria
Clara
7,23%

Erika

Pedro

0,77%

Carlos

0,77%

Vera
1,54%

Diana
1,54%

96,54%

EDSP66
Participações S.A.

CFRJ

ANWO

0,77%

45,96%

Lia

GJIP

1,54%

Jereissati
Participações

BEEK

19,40%

25,11%

OUTROS

55,43%

39,95%

50,73%

Iguatemi Emp.
Shop. Centers S.A.

Para fins da leitura deste item 15.4 do Formulário de Referência, considerar a legenda a seguir:
Carlos Francisco Ribeiro Jereissati (“CFRJ”); GJ Investimentos e Participações S.A. (“GJIP”); Pedro Jereissati (“Pedro”); Carlos Jereissati (“Carlos”); Erika Jereissati Zullo
(“Erika”); Maria Clara Coelho Jereissati (“Maria Clara”); Diana Jereissati Legey (“Diana”); Lia Ribeiro Jereissati (“Lia”); Vera Ribeiro Jereissati (“Vera”); Anwold Invest Inc
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(“ANWO”) e Beekman Holding Ltd (“BEEK”).
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15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte
Em 15 de dezembro de 2017, foi firmado o Termo de Resilição do Acordo de Acionistas da Companhia,
no qual Carlos Francisco Ribeiro Jereissati, GJ Investimentos e Participações S.A (atual denominação
social de Sociedade Fiduciária Brasileira Serviços, Negócios e Participações S.A) e Caixa de Previdência
dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, resiliram o acordo de acionistas que teria vigência até
15/04/2019.
O Termo de Resilição somente teve eficácia e passou a produzir efeitos com a conclusão da Conversão de
Ações Preferenciais da Companhia, que foi apurada em 21/02/2018.
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15.6 - Alterações Relevantes Nas Participações Dos Membros do Grupo de Controle E
Administradores do Emissor
Nos três últimos exercícios sociais, destacam-se as seguintes alterações relevantes na composição dos
membros do grupo de controle direto e indireto da Companhia:
Conversão de ações
Em 18 de janeiro de 2018 foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária e em Assembleia Especial,
entre outros temas, a conversão da totalidade das ações preferenciais em ações ordinárias da Companhia,
na proporção de 1 ação preferencial para cada 0,9 ação ordinária.
O último dia de negociação das ações preferenciais na B3 foi em 28 de fevereiro de 2018, de modo que, a
partir de 01 de março de 2018, todas as ações de emissão da Companhia em negociação na B3 são da
espécie ordinária, negociadas sob o código “JPSA3”.
Com a conclusão da Conversão de Ações da Companhia, a GJIP passou a deter 51.404.283 ações
ordinárias do total das ações ordinárias de emissão da Companhia, representando 58,49% do seu capital
total e votante.
Atualmente a GJIP detêm 48.715.137 ações ordinárias de emissão da Companhia, representando 55,43%
do seu capital total e votante.
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15.7 - Principais Operações Societárias
Os principais eventos societários da Companhia, suas controladas e coligadas, ocorridos nos últimos três
exercícios sociais encontram-se descritos abaixo.
Com relação aos Investimentos da Companhia no Setor de Shopping Centers
a.

evento

Aquisição de 20% do Praia de Belas Shopping Center e de 15% do Esplanada Shopping em 21/01/2020.
b.

principais condições do negócio

Em 21 de janeiro de 2020, a Iguatemi adquiriu 20% do Praia de Belas Shopping Center e de 15% do
Esplanada Shopping. O valor total da transação foi de R$ 260,1 milhões, 50% foram pagos até 21 de
janeiro de 2020, mediante assinatura da promessa de compra e venda, e 50% serão pagos em 180 dias,
corrigidos a 120% do CDI.

c.

sociedades envolvidas

Iguatemi e IRBI.
d.
efeitos resultantes da operação no quadro acionário, especialmente, sobre a participação do
controlador, de acionistas com mais de 5% do capital social e dos administradores do emissor
Não aplicável, uma vez que não houve efeitos da operação no quadro acionário da Companhia.
e.

quadro societário antes e depois da operação

Não houve alterações no quadro societário.
f.

Mecanismos utilizados para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas:

Essa operação não apresentou qualquer impacto que justificasse a aplicação de mecanismos necessários
para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas.

a.

evento

Aquisição de 47% da Maiojama Participações em 06/01/2020.
b.

principais condições do negócio

Em 6 de janeiro de 2020, a Iguatemi adquiriu 47% de participação na Maiojama Participações. O valor
total da transação foi de R$ 123,0 milhões, pagos à vista.
c.

sociedades envolvidas

Iguatemi e Maiojama Participações.
d.
efeitos resultantes da operação no quadro acionário, especialmente, sobre a participação do
controlador, de acionistas com mais de 5% do capital social e dos administradores do emissor
Não aplicável, uma vez que não houve efeitos da operação no quadro acionário da Companhia.
e.

quadro societário antes e depois da operação
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15.7 - Principais Operações Societárias

Não houve alterações no quadro societário.
f.

Mecanismos utilizados para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas:

Essa operação não apresentou qualquer impacto que justificasse a aplicação de mecanismos necessários
para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas.

a.

evento

Venda de 30,0% do Shopping Iguatemi Florianópolis em 09/10/2019.
b.

principais condições do negócio

Em 9 de outubro de 2019, a Iguatemi vendeu a totalidade de sua participação no Shopping Iguatemi
Florianópolis (30,0% de participação no ativo). O valor total da transação foi de R$ 110,25 milhões,
pagos à vista.
c.

sociedades envolvidas

Iguatemi e Vinci Shopping Centers Fundo de Investimento Imobiliário FII.
d.
efeitos resultantes da operação no quadro acionário, especialmente, sobre a participação do
controlador, de acionistas com mais de 5% do capital social e dos administradores do emissor
Não aplicável, uma vez que não houve efeitos da operação no quadro acionário da Companhia.
e.

quadro societário antes e depois da operação

Não houve alterações no quadro societário.
f.

Mecanismos utilizados para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas:

Essa operação não apresentou qualquer impacto que justificasse a aplicação de mecanismos necessários
para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas.

a.

evento

Venda de 8,4% do Shopping Iguatemi Caixas em 30/07/2019.
b.

principais condições do negócio

Em 30 de julho de 2019, a Iguatemi vendeu a totalidade de sua participação no Shopping Iguatemi Caxias
(8,4% de participação no ativo). O valor total da transação foi de R$ 27,8 milhões, pagos à vista.
c.

sociedades envolvidas

Iguatemi e Shopping Center Mooca Empreendimento Imobiliário S.A. (empresa pertencente ao Grupo da
BRMALLS Participações S.A).
d.
efeitos resultantes da operação no quadro acionário, especialmente, sobre a participação do
controlador, de acionistas com mais de 5% do capital social e dos administradores do emissor
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Não aplicável, uma vez que não houve efeitos da operação no quadro acionário da Companhia.
e.

quadro societário antes e depois da operação

Não houve alterações no quadro societário.
f.

Mecanismos utilizados para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas:

Essa operação não apresentou qualquer impacto que justificasse a aplicação de mecanismos necessários
para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas.

a.

evento

Aquisição de 0,31% do Shopping Pátio Higienópolis em 07/02/2018.
b.

principais condições do negócio

Em 7 de fevereiro de 2018, a Iguatemi adquiriu 0,31% do Shopping Pátio Higienópolis da Agropart
Imobiliária Ltda e passa a deter uma participação total de 11,54% no empreendimento. O valor total da
transação foi de R$ 4,6 milhões, pagos à vista.
c.

sociedades envolvidas

Iguatemi e Agropart Imobiliária Ltda.
d.
efeitos resultantes da operação no quadro acionário, especialmente, sobre a participação do
controlador, de acionistas com mais de 5% do capital social e dos administradores do emissor
Não aplicável, uma vez que não houve efeitos da operação no quadro acionário da Companhia.
e.

quadro societário antes e depois da operação

Não houve alterações no quadro societário.
f.

Mecanismos utilizados para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas:

Essa operação não apresentou qualquer impacto que justificasse a aplicação de mecanismos necessários
para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas.

Com relação aos Investimentos Indiretos da Companhia no Segmento de Contact Center e Serviços
(mensurado nas Demonstrações Financeiras da Companhia pelo método de equivalência patrimonial)
a.

evento

Venda da controlada JPSP Investimentos e Participações S.A.
b. principais condições do negócio
Em 21 de fevereiro de 2018, a Companhia celebrou com PARTHICA HOLDINGS LLC, contrato de
compra e venda de ações por meio do qual irá alienar à sociedade PARTHICA PARTICIPAÇÕES
LTDA., controlada da PARTHICA HOLDINGS LLC, a totalidade da sua participação detida no capital
social da JPSP.
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15.7 - Principais Operações Societárias
Em 06 de abril de 2018, após o cumprimento das condições precedentes contratualmente estabelecidas,
inclusive a obtenção da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, a
Companhia concluiu a alienação a PARTHICA PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade com sede na Praia
de Botafogo, 228, sala 1705, bloco B, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 29.363.233/0001-30, da totalidade da participação detida no capital social da JPSP
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

c.

sociedades envolvidas

Companhia e a Parthica Participações Ltda.

d. efeitos resultantes da operação no quadro acionário, especialmente, sobre a participação do
controlador, de acionistas com mais de 5% do capital social e dos administradores do emissor
A Companhia deixou de deter participação no capital social da JPSP INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.
e.

quadro societário antes e depois da operação

Quadro societário antes da operação

f.

Quadro societário após a operação

Mecanismos utilizados para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas:

Essa operação não apresentou qualquer impacto que justificasse a aplicação de mecanismos necessários
para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas.
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15.8 - Outras Informações Relevantes - Controle E Grupo Econômico

Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.

PÁGINA: 243 de 281

Formulário de Referência - 2021 - JEREISSATI PARTICIPACOES S.A.

Versão : 1

16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas
As transações com partes relacionadas envolvendo a Companhia são sempre realizadas com a
observância dos preços e condições usuais de mercado e, portanto, não geram qualquer benefício
ou prejuízo à Companhia ou a quaisquer outras partes.
Quando necessário, o procedimento de tomada de decisões para a realização de operações com
partes relacionadas seguirá os termos da Lei das Sociedades por Ações, que determina que o
acionista ou o administrador, conforme o caso, nas assembleias gerais ou nas reuniões da
administração, abstenha-se de votar nas deliberações relativas: (i) ao laudo de avaliação de bens
com que concorrer para a formação do capital social; (ii) à aprovação de suas contas como
administrador; e (iii) a quaisquer matérias que possam beneficiá-lo de modo particular ou que seu
interesse conflite com o da Companhia.
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Iguatemi Empresa de Shopping Centers

31/12/2020

5.194.000,00

R$ 5.194.000,00 (saldo
em 31/12/2020)

não foi possível aferir

prazo indeterminado

SIM

Relação com o emissor

Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. (controlada direta) x Arrendamento Shopping Iguatemi São Paulo (controladas indiretas)

Objeto contrato

Contrato de arrendamento do escritório corporativo, com o Shopping Iguatemi São Paulo e vencimento em 31 de dezembro de 2022, em função da
adoção do IFRS16/CPC06 R2.

Garantia e seguros

não há garantias e seguros relacionados

Rescisão ou extinção

não há condições de rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

não há.

Posição contratual do emissor

Devedor

0,000000

Especificar
Companhia x Brio Investimentos Ltda

31/12/2020

46.000,00

R$ 46.000,00 (saldo em não foi possível aferir
31/12/2020)

15/08/2021

Relação com o emissor

controlada direta

Objeto contrato

Receita Financeira referente a concessão a título de mútuo da importância de R$ 2.181.002,85

Garantia e seguros

não há garantias e seguros relacionados

Rescisão ou extinção

não há condições de rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Taxa de juros: 100% CDI CETIP + 2,25% ao ano

Posição contratual do emissor

Credor

SIM

0,000000

SIM

0,000000

Especificar
Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. x
Outros acionistas

31/12/2020

53.294.000,00

R$ 53.294.000,00 (em
31/12/2020)

não foi possível aferir

prazo indeterminado

Relação com o emissor

Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. (controlada direta) x Outros acionistas (controladas indiretas)

Objeto contrato

Contratos de mutuo

Garantia e seguros

não há garantias e seguros relacionados
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Rescisão ou extinção

não há condições de rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

não há

Posição contratual do emissor

Credor

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

R$ 130.000,00 (em
31/12/2020)

não foi possível aferir

Prazo indeterminado

NÃO

0,000000

não foi possível aferir

Prazo indeterminado

NÃO

0,000000

Especificar
EDSP66 Participações S.A. x Outros

31/12/2020

130.000,00

Relação com o emissor

EDSP66 Participações S.A. (controlada direta)

Objeto contrato

Dividendos a pagar

Garantia e seguros

não há garantias e seguros relacionados

Rescisão ou extinção

não há condições de rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Companhia

31/12/2020

112.000,00

R$ 112.000,00 (em
31/12/2020)

Relação com o emissor

Acionistas

Objeto contrato

Redução de capital a pagar

Garantia e seguros

não há garantias e seguros relacionados

Rescisão ou extinção

não há condições de rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Redução de capital da Companhia a ser restituída aos acionistas em 28 de julho de 2017

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Outros acionistas minoritários

31/12/2020

18.434.000,00

R$ 18.434.000,00 (em
31/12/2020)

não foi possivel aferir

prazo indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

acionistas minoritários

Objeto contrato

Dividendos a pagar

Garantia e seguros

não há garantias e seguros relacionados

Rescisão ou extinção

não há condições de rescisão ou extinção

R$ 23.667.000,00 (saldo não foi possível aferir
em 31/12/2020)

prazo indeterminado

NÃO

0,000000

R$1.620.000,00 (saldo
consolidado em
31/12/2020)

Prazo indeterminado

SIM

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. x
Acionistas minoritarios

31/12/2020

23.667.000,00

Relação com o emissor

controlada direta

Objeto contrato

Dividendos a pagar

Garantia e seguros

não há garantias e seguros relacionados

Rescisão ou extinção

não há condições de rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.

31/12/2020

1.620.000,00

não foi possível aferir

Relação com o emissor

Controlada direta

Objeto contrato

Prestação de serviços de assessoria financeira e avalista na emissão das notas promissórias concedidas pela Iguatemi ao BNDES
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros

não há garantias e seguros relacionados

Rescisão ou extinção

Qualquer das partes pode rescindir o contrato de prestação de serviços de consultoria a qualquer tempo, mediante aviso prévio com antecedência
de 30 dias.

Natureza e razão para a operação

A Companhia presta serviços de consultoria à sua controlada Iguatemi e é sua avalista na emissão das notas promissórias concedidas pela Iguatemi
ao BNDES.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Companhia x Brio Investimentos Ltda

05/07/2018

2.181.002,85

R$ 0 (saldo em
31/12/2020)

Relação com o emissor

controlada direta

Objeto contrato

Concessão, a título de mútuo, da importancia R$ 2.181.002,85

Garantia e seguros

não há garantias e seguros relacionados

Rescisão ou extinção

não há condições de rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Taxa de juros: 100% CDI CETIP + 2,25% ao ano

Posição contratual do emissor

Credor

não foi possível aferir

15/08/2021

SIM

0,000000

não foi possível aferir

prazo indeterminado

NÃO

0,000000

Especificar
Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. x
Outros acionistas

31/12/2020

806.000,00

R$ 806.000,00 (saldo
em 31/12/2020)

Relação com o emissor

Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. (controlada direta) x Outros acionistas (controladas indiretas)

Objeto contrato

Receita financeira referente a contratos de mutuo

Garantia e seguros

não há garantias e seguros relacionados

Rescisão ou extinção

não há condições de rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

não há.

Posição contratual do emissor

Credor
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Especificar
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As operações realizadas entre a Companhia e as suas partes relacionadas estão amparadas por políticas
previstas na Lei das Sociedades por Ações e nas regras estatutárias, conforme descrito abaixo:

1.

Lei das Sociedades Anônimas:

O procedimento de tomada de decisões para a realização de operações com partes relacionadas segue os
termos da Lei das Sociedades por Ações, que determina que o acionista ou o administrador, conforme o
caso, nas assembleias gerais ou nas reuniões da administração, abstenha-se de votar nas deliberações
relativas: (i) ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social; (ii) à
aprovação de suas contas como administrador; e (iii) a quaisquer matérias que possam beneficiá-lo de
modo particular.
Adicionalmente, de acordo com o disposto na Lei das Sociedades por Ações e com as práticas adotadas
pela Companhia, seus administradores se abstêm de intervir em qualquer matéria em que tenham interesse
conflitante com o da Companhia.

2.

Regras Estatutárias:

As operações relevantes realizadas pela Companhia são submetidas à aprovação do seu Conselho de
Administração. Conforme as regras previstas no artigo 22º do Estatuto Social da Companhia, sem
prejuízo dos demais poderes e atribuições conferidos por lei, compete ao Conselho de Administração:
(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;
(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;
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(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;
(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;
(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 (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,
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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 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.

3.

Considerações Finais:

As operações e negócios entre a Companhia e suas partes relacionadas seguem os padrões de mercado e
são amparadas pelas devidas avalições prévias de suas condições e do estrito interesse da Companhia em
sua realização. Conforme demonstrado no quadro 16.2, o grande volume das transações com partes
relacionadas referem-se a mútuos, cujos encargos financeiros são praticados com base na média de
mercado.

PÁGINA: 252 de 281

Formulário de Referência - 2021 - JEREISSATI PARTICIPACOES S.A.

Versão : 1

16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas

Todas as informações relevantes já foram divulgadas nos itens anteriores.
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Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital
18/01/2018
Tipo de capital
18/01/2018
Tipo de capital
18/01/2018

Valor do capital (Reais)

Prazo de integralização

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações
(Unidades)

87.889.174

0

87.889.174

87.889.174

0

87.889.174

136.280.000

0

136.280.000

Capital Emitido
741.986.608,51
Capital Integralizado
741.986.608,51
Capital Autorizado
0,00
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17.2 - Aumentos do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve aumentos de capital nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018.
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17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve desdobramento, grupamento e bonificações de ações nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de
2020, 2019 e 2018.

PÁGINA: 256 de 281

Formulário de Referência - 2021 - JEREISSATI PARTICIPACOES S.A.

Versão : 1

17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve redução de capital nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018.
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Com relação ao item 17.1 deste Formulário
Em 18 de janeiro de 2018 foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária e em Assembleia Especial,
entre outros temas, a conversão da totalidade das ações preferenciais em ações ordinárias da Companhia,
na proporção de 1 ação preferencial para cada 0,9 ação ordinária.
Esta conversão permitiu o exercício do direito de retirada pelos acionistas da Companhia, dissidentes das
deliberações que aprovaram a Conversão de Ações. O prazo para o direito de retirada se encerrou em 21
de fevereiro de 2018. Em 28 de fevereiro de 2018, o valor do reembolso foi repassado e pago
aos acionistas dissidentes que exerceram o direito de retirada, e cujas ações estão custodiadas na
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), por intermédio dos seus agentes de custódia.
O último dia de negociação das ações preferenciais na B3 foi em 28 de fevereiro de 2018, de modo que, a
partir de 01 de março de 2018, todas as ações de emissão da Companhia em negociação na B3
são da espécie ordinária, negociadas sob o código “JPSA3”.
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18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

De acordo com o disposto na Lei das Sociedades por Ações e no Estatuto Social da Companhia, é
conferido aos titulares de ações de emissão da Companhia direito ao recebimento de dividendos ou
outras distribuições relativamente às ditas ações na proporção de suas participações no capital
social.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

O reembolso de ações será feito pelo valor do patrimônio líquido contábil das mesmas, apurado
com base no último balanço aprovado pela Assembleia Geral ou, na hipótese do parágrafo segundo
do artigo 45 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1.976, em balanço especial a ser então
levantado.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nem o Estatuto Social da Companhia nem as
deliberações tomadas em assembleia geral podem privar os acionistas dos direitos de (i) participar
dos lucros sociais, (ii) participar do acervo da Companhia, em caso de liquidação; (iii) fiscalizar a
gestão da Companhia, nos termos da Lei das Sociedades por Ações; (iv) preferência para a
subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, observadas as
condições previstas na Lei das Sociedades por Ações; e (v) retirar-se da Companhia nos casos
previstos na Lei das Sociedades por Ações.

Outras características
relevantes

Não existem outras características relevantes.
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública
Não aplicável. O Estatuto Social da Companhia não possui regras estatutárias que limitem o direito de
voto de acionistas significativos ou que os obriguem a realizar ofertas públicas.
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18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto
O Estatuto Social da Companhia não estabelece exceções ou cláusulas suspensivas relativas a direitos
patrimoniais ou políticos.
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18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários Negociados
Exercício social

31/12/2020

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/03/2020

Ações

30/06/2020

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

580.154.039

41,33

16,83 R$ por Unidade

34,80

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

551.944.693

26,65

17,63 R$ por Unidade

22,19

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

369.272.337

26,70

20,16 R$ por Unidade

24,00

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

413.019.600

27,26

19,73 R$ por Unidade

23,79

Mercado

Entidade administrativa

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

571.669.452

27,97

20,00 R$ por Unidade

24,61

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

177.522.704

26,75

22,05 R$ por Unidade

24,71

30/09/2019

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

483.118.370

32,90

26,34 R$ por Unidade

30,54

31/12/2019

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

470.363.014

38,29

29,08 R$ por Unidade

32,44

Exercício social

31/12/2018

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

Mercado

Entidade administrativa

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

31/03/2018

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

17.703.241

49,99

22,88 R$ por Unidade

26,31

30/06/2018

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

30.960.646

23,25

19,00 R$ por Unidade

20,57

30/09/2018

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

17.209.693

20,00

17,34 R$ por Unidade

19,07

31/12/2018

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

25.226.829

23,80

18,30 R$ por Unidade

20,68

31/03/2018

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

30.585.519

23,64

19,51 R$ por Unidade

22,15

Classe

Mercado

Entidade administrativa

Ordinária

Balcão
Organizado

Ações

Ordinária

30/09/2020

Ações

31/12/2020

Ações

Exercício social

31/12/2019

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/03/2019

Ações

30/06/2019

Classe

Classe

Valor média
cotação (Reais)

Valor média
cotação (Reais)

Valor média
cotação (Reais)
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não existem outros valores mobiliários emitidos pela Companhia que não sejam ações.
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18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não existem outros valores mobiliários emitidos pela Companhia que não sejam ações.
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação
Os valores mobiliários da Companhia são admitidos à negociação na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão,
(“B3”) – atualmente sob o código JPSA3.
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18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em
Mercados Estrangeiros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui valores mobiliários admitidos à negociação em mercados estrangeiros.
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18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui títulos emitidos no exterior.
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição
Não houve ofertas públicas de distribuição efetuadas pela Companhia ou por terceiros, incluindo
controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários da Companhia.
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

A Companhia não realizou ofertas públicas.
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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

Nos últimos três exercícios sociais, a Companhia não realizou ofertas públicas de aquisição.
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários
Com relação ao item 18.1 deste Formulário
Em 18 de janeiro de 2018 foi aprovada em Assembleia Especial e Assembleia Geral Extraordinária, entre
outros temas, a conversão da totalidade das ações preferenciais em ações ordinárias da Companhia, na
proporção de 1 ação preferencial para cada 0,9 ação ordinária.
Com a conclusão da operação, o último dia de negociação das ações preferenciais na B3 foi em 28 de
fevereiro de 2018, de modo que, a partir de 1º de março de 2018, todas as ações de emissão da
Companhia em negociação na B3 passaram a ser ordinárias sob o código “JPSA3”.
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19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui planos de recompra de ações.
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui valores mobiliários mantidos em tesouraria.
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria

Em razão da Conversão de Ações e Reforma Estatutária da Companhia, aprovadas em Assembleia
Especial e Assembleia Geral Extraordinária em 18 de janeiro de 2018, os acionistas tiveram o direito de
retirar-se da Companhia, observadas as disposições do artigo 137 da Lei das S.A., pelo respectivo valor
patrimonial da ação de R$15,28 por ação, apurado com base no último balanço aprovado pela Assembleia
Geral Ordinária de 27/04/2017, levantado em 31 de dezembro de 2016.
Durante o prazo de exercício do direito de retirada, acionistas titulares de 2.673 ações ordinárias e 100
ações preferenciais de emissão da Companhia exerceram seus respectivos direitos de retirada. Em
28/02/2018, o valor do reembolso foi repassado e pago aos acionistas dissidentes que exerceram o direito
de retirada, totalizando R$42 mil. Em reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de março
de 2018, as 2.763 ações reembolsadas (posição pós-conversão) aos acionistas dissidentes foram
canceladas.
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui política de negociação de valores mobiliários.
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20.2 - Outras Informações Relevantes
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.
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21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações
Exceto pelo Código de Conduta descrito no item 21.2 deste Formulário de Referência, não há normas,
regimentos ou procedimentos internos da política de divulgação de informações.
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
A Companhia possui o Código de Conduta e Transparência, aprovado em reunião do Conselho de
Administração de 11 de abril de 2002 (“Código de Conduta”). O Código de Conduta tem por objeto o
estabelecimento de elevados padrões de conduta e transparência, a serem compulsoriamente observados
pelos Administradores (conselheiros de administração e diretores), pelos Acionistas Controladores
(acionista ou grupo de acionistas vinculado por acordo de acionistas ou sob controle comum que exerça o
poder de controle da Companhia, nos termos da Lei n.º 6.404/76 e suas alterações posteriores), pelos
Conselheiros Fiscais, pelos empregados que tenham acesso a informações sigilosas (“Funcionários”) e os
integrantes dos demais Órgãos com Funções Técnicas e Consultivas existentes ou que venham a ser
criados pelo Estatuto Social da Companhia, sua controladora e companhias controladas (respectivamente,
“Companhia”, “Controladora” e “Sociedades Controladas”), a fim de adequar a política interna aos
princípios de transparência e boas práticas de conduta no uso e divulgação de informações relevantes e
negociação de valores mobiliários da Companhia, assim como assegurar que as demonstrações e os
relatórios financeiros representem, de maneira adequada, completa e precisa, a situação financeira da
Companhia, os resultados de suas operações e/ou outros dados financeiros, de modo que as exigências das
normas vigentes sejam observadas.
Nos termos do Código de Conduta, o Diretor de Relações com Investidores deverá divulgar nos jornais
utilizados habitualmente pela Companhia e comunicar à CVM e às bolsas de valores em que os Valores
Mobiliários de emissão da Companhia sejam admitidos à negociação, 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 os Valores Mobiliários sejam admitidos à negociação.
O Diretor de Relações com Investidores deverá divulgar concomitantemente ao mercado ato ou fato
relevante veiculado em qualquer meio de comunicação ou em reuniões de entidades de classe,
investidores, analistas ou com público selecionado, no País ou no exterior.
Quaisquer reuniões com entidades de classe, investidores, analistas ou com público selecionado, no País
ou no exterior, somente poderão ser realizadas por Administradores da Companhia quando contarem com
a presença do Diretor de Relações com Investidores ou de outra pessoa por ele nomeada para este fim.
Todas as informações sobre ato ou fato relevante serão centralizadas na Diretoria de Relações com
Investidores, devendo os Administradores, Acionistas Controladores, Conselheiros Fiscais, Funcionários
e membros dos demais Órgãos com Funções Técnicas ou Consultivas comunicar ato ou fato relevante de
que tenham conhecimento ao Diretor de Relações com Investidores, que promoverá sua divulgação.
Caberá ao Diretor de Relações com Investidores, ou na sua ausência ou impedimento, ao Presidente da
Companhia, a prestação de quaisquer informações aos órgãos de imprensa, sejam de que natureza forem,
bem como a confirmação, correção ou esclarecimento de informação sobre ato ou fato relevante perante a
CVM e as Bolsas de Valores. Os demais Administradores da Companhia, assim como qualquer
Funcionário, não poderão se manifestar pela ou sobre a Companhia junto a quaisquer órgãos de imprensa,
exceto se previamente autorizados, por escrito, pelo Diretor de Relações com Investidores ou pelo
Presidente da Companhia, ressalvado, ainda, que somente poderão se manifestar sobre assunto
diretamente ligado à sua área de atuação. Aplicam-se igualmente as prescrições deste item à participação
em Seminários, Fóruns, Conferências, reuniões públicas e outras afins, inclusive na qualidade de
palestrante ou debatedor ou assemelhado, que deverá ser submetida e previamente aprovada pelo Diretor
de Relações com Investidores.
A divulgação de ato ou fato relevante deverá ocorrer, sempre que possível, antes do início ou após o
encerramento dos negócios nas Bolsas de Valores localizadas no País ou no exterior. Caso haja
incompatibilidade, prevalecerá o horário de funcionamento do mercado brasileiro.
Caso seja imperativo que a divulgação de ato ou fato relevante ocorra durante o horário de negociação, o
Diretor de Relações com Investidores deverá avaliar a necessidade de solicitar, sempre simultaneamente,
às Bolsas de Valores a suspensão da negociação dos Valores Mobiliários, pelo tempo necessário à
adequada disseminação da informação relevante.
Os Administradores e Acionistas Controladores poderão submeter prontamente à CVM a sua decisão de
manter em sigilo atos ou fatos relevantes cuja divulgação entendam que possa configurar manifesto risco
a legítimos interesses da Companhia. Poderão, nesse caso, submeter, confidencialmente, sua decisão ao
Presidente da CVM.
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
As regras relativas à concentração do processo de divulgação de informações relativas à Companhia
através do Diretor de Relações com Investidores não serão entendidas ou aplicadas de modo a impedir a
divulgação direta pelas Empresas Acionistas, das informações exigidas por lei ou dispositivos
regulatórios em consonância com as regras do Código de Conduta.
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21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E
Fiscalização da Política de Divulgação de Informações
O administrador responsável pela divulgação de informações é o Diretor de Relações com Investidores.
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21.4 - Outras Informações Relevantes
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.
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