PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2022
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PROPOSTA DA ADMINSTRAÇÃO
IGUATEMI S.A.
CNPJ/ME nº 60.543.816/0001-93
NIRE nº 35.300.027.248
Companhia Aberta
Senhores Acionistas,
A Administração da Iguatemi S.A. (“Iguatemi” ou “Companhia”) vem apresentar a
proposta da administração (“Proposta”) acerca das matérias constantes da ordem do
dia da Assembleia Geral Extraordinária a se realizar no dia 31 de janeiro de 2022, às
10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade e Estado de São Paulo, na
Rua Angelina Maffei Vita, n˚ 200, 9˚ andar, Jardim Europa, CEP 01455-070 (“AGE”).
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1. Aprovar a definição do novo número de membros do Conselho de
Administração, passando de 5 (cinco) membros para 8 (oito) membros, com
base nos limites previstos no Estatuto Social.
Em continuidade à implementação das práticas de governança corporativa divulgadas
pela Companhia no contexto da Operação de reorganização societária, e em
cumprimento ao cronograma divulgado pela Companhia por meio do Comunicado ao
Mercado de 19 de novembro de 2021, a administração da Companhia propõe que o
Conselho de Administração passe a ser composto por 8 (oito) membros, com base nos
limites previstos no Estatuto Social.
2. Aprovar a substituição de membros do Conselho de Administração, com a
eleição de 5 (cinco) novos membros para completar o mandato até a
Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2023.
Em substituição aos Srs. Fernando Magalhães Portella e Luiz Rodrigues Corvo, atuais
membros do Conselho de Administração que renunciaram aos seus cargos nesta data
e que permanecerão exercendo suas funções até a posse dos substitutos, a
Administração da Companhia propõe a eleição dos Srs. Carlos Jereissati, Bernardo
Parnes, Pedro Santos Ripper, Ana Karina Bortoni Dias e Francisco Sérgio Peixoto
Pontes, para completar o mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a
realizar-se em 2023. Dessa forma, o Conselho de Administração da Companhia passará
a ter a seguinte composição:

Nome

Cargo / Independente

Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
Pedro Jereissati
Carlos Jereissati
Bernardo Parnes
Wagner De Sousa Nascimento
Pedro Santos Ripper
Ana Karina Bortoni Dias
Francisco Sérgio Peixoto Pontes

Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro Independente
Conselheiro Independente
Conselheiro Independente
Conselheiro Independente

A administração da Companhia propõe que os Srs. Pedro Santos Ripper, Ana Karina
Bortoni Dias e Francisco Sérgio Peixoto Pontes sejam qualificados como Conselheiros
Independentes, de acordo com os critérios de independência estabelecidos no Estatuto
Social da Companhia, tendo o Conselho de Administração recebido, nesta data, as
respectivas declarações atestando o enquadramento aos critérios de independência.
Assim, com a eleição dos Srs. Pedro Santos Ripper, Ana Karina Bortoni Dias e
Francisco Sérgio Peixoto Pontes aos cargos, na condição de Conselheiros
Independentes, em adição ao Sr. Wagner De Sousa Nascimento, membro independente
eleito em separado por acionistas minoritários na Assembleia Geral Ordinária realizada
em 2021, nos termos do §3° do art. 16 do Regulamento do Novo Mercado, a Companhia
passará a contar com 4 (quatro) membros independentes em seu Conselho de
Administração, ou seja, 50% do seu Conselho de Administração.
A administração da Companhia esclarece que os candidatos ora indicados declararam
que (i) não estão impedidos de assumir os cargos para os quais foram eleitos, nos
termos do artigo 37, inciso II, da Lei nº 8.934/94, bem como não foram condenados por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a
economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) não estão condenados à pena de
suspensão ou inabilitação temporária, aplicada pela CVM, que os torne inelegíveis para
o cargo de administração de companhia aberta; (iii) atendem ao requisito de reputação
ilibada estabelecido pelo artigo 147, §3º da Lei nº 6.404/76; e (iv) não ocupam cargo em
sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não têm, nem
representam, interesse conflitante com o da Companhia.
As informações relativas aos candidatos indicados pela administração da companhia,
conforme estabelecido pelo artigo 10, inciso I, da ICVM 481 (itens 12.5 a 12.10 do Anexo
24 da ICVM 480), foram fornecidas no Anexo I a esta Proposta.

São Paulo, 28 de dezembro de 2021.

A Administração
Iguatemi S.A.

ANEXO I – CANDIDATOS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(conforme art. 10, inciso I, da Instrução CVM 481/09)

12.5 / 12.6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal

Nome

CPF

Data de
nascimento

Profissão

Órgão da
administração

Cargo
ocupado

eletivo

Data de eleição

Prazo do mandato

Número de
mandatos
consecutivos

Data de posse

Indicação se foi
eleito pelo
controlador ou
não

Percentual
participação
reuniões

Outros cargos e funções exercidos na Companhia
Carlos Francisco
Ribeiro Jereissati

000.365.013-87

21/06/1946

Pertence apenas ao
Conselho de
Administração

27/04/2021

2 anos

31

Economista

Presidente do
Conselho de
Administração

27/04/2021

Sim

100%

de
nas

Nome

CPF

Data de
nascimento

Órgão da
administração

Profissão

Cargo
ocupado

eletivo

Data de eleição

Prazo do mandato

Número de
mandatos
consecutivos

Data de posse

Indicação se foi
eleito pelo
controlador ou
não

Percentual
participação
reuniões

Outros cargos e funções exercidos na Companhia
Não há
24/05/1978

Pertence apenas ao
Conselho de
Administração

27/04/2021

2 anos

9

Administrador de
empresas

Vice Presidente do
Conselho de
Administração

27/04/2021

Sim

100%

04/09/1971

Pertence apenas ao
Conselho de
Administração

31/01/2022

2 anos

0

Administrador

Conselho de
Administração
(Efetivo)

31/01/2022

Sim

0%

Pedro Jereissati

273.475.308-14
Não há
Carlos Jereissati

146.626.458-67

de
nas

Nome

CPF

Data de
nascimento

Órgão da
administração

Profissão

Cargo
ocupado

eletivo

Data de eleição

Prazo do mandato

Número de
mandatos
consecutivos

Data de posse

Indicação se foi
eleito pelo
controlador ou
não

Percentual
participação
reuniões

Outros cargos e funções exercidos na Companhia
Não há
04/03/1960

Pertence apenas ao
Conselho de
Administração

31/01/2022

2 anos

0

Administrador

Conselho de
Administração
(Efetivo)

31/01/2022

Sim

0%

23/06/1972

Pertence apenas ao
Conselho de
Administração

27/04/2021

2 anos

0

Bancário

Conselho de Adm.
Independente

27/04/2021

Não

0%

Bernardo Parnes

006.102.448-17
Não há
Wagner de Sousa
Nascimento

797.348.556-20

(Efetivo)

de
nas

Nome

CPF

Data de
nascimento

Órgão da
administração

Profissão

Cargo
ocupado

eletivo

Data de eleição

Prazo do mandato

Número de
mandatos
consecutivos

Data de posse

Indicação se foi
eleito pelo
controlador ou
não

Percentual
participação
reuniões

Outros cargos e funções exercidos na Companhia
Não há
Pedro Santos
Ripper

18/07/1973

Pertence apenas ao
Conselho de
Administração

31/01/2022

2 anos

0

Engenheiro

Conselho de Adm.
Independente

31/01/2022

Não

0%

012.277.917-71

(Efetivo)
Não há
Ana Karina Bortoni
Dias

605.649.701-15

28/09/1971

Pertence apenas ao
Conselho de
Administração

31/01/2022

2 anos

0

Execuiva

Conselho de Adm.
Independente

31/01/2022

Não

0%

(Efetivo)

de
nas

Nome

CPF

Data de
nascimento

Órgão da
administração

Profissão

Cargo
ocupado

eletivo

Data de eleição

Prazo do mandato

Número de
mandatos
consecutivos

Data de posse

Indicação se foi
eleito pelo
controlador ou
não

Percentual
participação
reuniões

de
nas

Outros cargos e funções exercidos na Companhia
Não há
Francisco Sergio
Peixoto Pontes

066.938.307-49

01/09/1945

Pertence apenas ao
Conselho de
Administração

31/01/2022

2 anos

0

Economista

Conselho de Adm.
Independente

31/01/2022

Não

0%

(Efetivo)
Não há
Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
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 Diretor Presidente. Formado em Administração de
Empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), com Mestrado em Administração de Empresas (MBA) pela Kellogg School of
Management da Northwestern University, em Chicago, Estados Unidos, Pedro Jereissati é Presidente do Grupo Jereissati. Pedro iniciou a sua
trajetória profissional em 1995, na área de operações da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. Desde então, ocupou diversas posições
no Grupo Jereissati: Vice Presidente responsável por M&A, CFO e Diretor de Relações com Investidores da Iguatemi Empresa de Shopping
Centers, e atualmente, também ocupa a função de membro dos Conselhos de Administração da Iguatemi, da Iguatemi S.A. e Presidente do
Conselho de Administração da Infracommerce S.A. Além disso, Pedro foi membro do Conselho de Administração da Oi S.A (2006-2013) e da
Portugal Telecom (2011-2013) e sócio do Banco BTG Pactual entre os anos 2014 e 2016. O Sr. Pedro Jereissati, Primeiro Vice 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.
Carlos Jereissati - 146.626.458-67
Formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV- EAESP 94), Carlos Jereissati atua na Iguatemi Empresa de
Shopping Centers desde 1997. Em 2005, assumiu a presidência da companhia, sendo principalmente responsável por decidir e implementar
a estratégia da companhia, dentre outras atividades, ao longo dos últimos dez anos, liderou o processo de abertura de capital e inaugurou oito
novos empreendimentos. Adicionalmente, Jereissati foi presidente da ABRASCE - Associação Brasileira de Shopping Centers - entre 2002 e
2004. É membro do ICSC ±International Council of Shopping Centers, do ULI - Urban Land Institute, membro conselheiro do Sindicato das
Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo ±SECOVI, conselheiro da OSCIP
Parceiros da Educação, Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável e de instituições como a Fundação Bienal de São Paulo, Pinacoteca do
Estado de São Paulo e MASP - Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand. O Sr. Carlos Jereissati declarou, para todos os fins de
direito, que, nos últimos 5 anos, não sofreu nenhuma condenação criminal. Também não sofreu qualquer condenação em processo
administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado na esfera judicial ou administrativa que o tenha suspendido ou

inabilitado para a prática de uma atividade profissionais ou comercial qualquer, estando, assim, devidamente habilitado para a prática de suas
atividades profissionais.
Bernardo Parnes - 006.102.448-17
Sócio fundador da Investment One Partners, possui mais de 35 anos de experiência à frente de instituições financeiras nacionais e
internacionais de renome. Foi CEO para a América Latina do Deutsche Bank e Chief Country Officer para o Brasil (2008-2016), estruturou e
foi CEO do Banco Bradesco BBI S/A (2006-2008), geriu a JSI Investimentos Ltda., family office de Joseph Safra (2004-2006), foi presidente
da Merrill Lynch no Brasil (1990-2004), tendo começado sua carreira no mercado financeiro no Citibank (1983-1990). Atualmente é Membro
do Conselho e Mesa Diretora do Hospital Albert Einstein, Membro do Conselho do MASP e Coordenador do Comitê de Riscos do Conselho
de Administração do Santander Brasil. O Sr. Bernardo Parnes declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 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, estando, assim, devidamente habilitado para a prática de suas atividades profissionais.
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.
Pedro Santos Ripper - 012.277.917-71
Formado em Engenharia de Computação pela PUC do Rio em 1996 e Mestre em Engenharia de Software conjunto pela PUC do Rio e pelo
MIT (Media Lab) nos EUA em 1998. Concluiu também o Advanced Management Program pela Harvard Business School nos EUA em 2007.
Foi Diretor da consultoria de gestão e estratégia em tecnologia e telecom pela DiamondCluster em Barcelona, Diretor Executivo do grupo
Promon Tecnologia e Presidente da Operação da Cisco Systems no Brasil. Foi também vice-presidente da Oi S.A., aonde liderou diversas
áreas como estratégia, novos negócios, tecnologia, inovação e M&A. Nos últimos 5 anos mudou o foco de sua carreira para empreender e

investir em empresas de Tecnologia. Hoje é presidente e sócio da Bemobi, empresa de origem brasileira que se globalizou atuando em 40
países na distribuição de aplicativos móveis. É também sócio e presidente do conselho da Mobicare. Adicionalmente é Conselheiro
Independente da Positivo Informática S.A. (B3: POSI3) desde 2004 e 2004 e da BR Distribuidora desde 2019 (BVMF: BRDT3). O Sr. Pedro
Ripper declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 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, estando, assim, devidamente habilitado para a prática de suas atividades profissionais.
Ana Karina Bortoni Dias - 605.649.701-15
Bacharel em Ciências Químicas, com mestrado na mesma área pela Universidade de Brasília. Atuou por 19 anos em consultoria com foco no
setor de finanças, programas de governança corporativa e transformações incluindo cultura digital e gestão de performance. Se tornou sócia
da McKinsey & Company em 2010, onde trabalhou com alguns dos maiores conglomerados do Brasil até março de 2019. Logo após foi eleita
Presidente do Conselho de Administração do Banco BMG, deixando o cargo em 2020 quando assumiu a cadeira de CEO na mesma instituição.
A Sra. Ana Karina Bortoni Dias declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, , não esteve sujeita 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, estando, assim, devidamente habilitada para a prática de suas atividades profissionais.
Francisco Sergio Peixoto Pontes - 066.938.307-49
Atualmente é diretor da SPONTES Assessoria Econômica, através da qual presta consultoria a diversas empresas. Trabalhou em empresas
e instituições financeiras relevantes ao longo de sua carreira. Iniciou sua vida profissional na Petrobrás Química S.A. na qual era responsável
por analisar oportunidades de aquisições. Posteriormente, na Shell do Brasil, chefiou o departamento responsável por estudos de
investimentos no segmento de petróleo. No Banco Bozano Simonsen de Investimentos, foi responsável pela equipe de análise de renda
variável e produtos na área de Asset Management. No Banco Boavista, ocupou a posição de Diretor-Executivo, responsável pela gestão dos
fundos de renda fixa, renda variável, carteiras administradas e operações de M&A. Foi membro do Conselho de Administração da CELMA,
companhia que atua na área de produção de peças e prestação de serviços para a indústria aeronáutica e que veio a ser adquirida pela
General Electric. O Sr. Francisco Sergio Peixoto Pontes declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 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, estando assim, devidamente habilitado para a prática de suas atividades profissionais.
Tipo de Condenação
Descrição da Condenação
Carlos Francisco Ribeiro Jereissati - 000.365.013-87

N/A
Pedro Jereissati - 273.475.308-14
N/A
Carlos Jereissati - 146.626.458-67
N/A
Bernardo Parnes - 006.102.448-17
N/A
Wagner de Sousa Nascimento - 797.348.556-20
N/A
Pedro Santos Ripper - 012.277.917-71
N/A
Ana Karina Bortoni Dias - 605.649.701-15
N/A
Francisco Sergio Peixoto Pontes - 066.938.307-49
N/A

12.7 / 12.8 - Composição dos comitês
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
O quadro não foi preenchido considerando que os Comitês da Companhia serão instalados conforme o cronograma já divulgado ao mercado.

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas
e controladores

Identificação

CPF/CNPJ

Nome empresarial da
Companhia, controlada ou
controlador

000.365.013-87

Iguatemi S.A.

CNPJ

Tipo de parentesco
com o administrador
da Companhia ou
controlada

Cargo/Função
Administrador do emissor
Carlos Francisco Ribeiro Jereissati

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

Iguatemi S.A.

60.543.816/0001-93

Diretora da Companhia e 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
Administrador do emissor

Identificação

CPF/CNPJ

Nome empresarial da
Companhia, controlada ou
controlador

CNPJ

Tipo de parentesco
com o administrador
da Companhia ou
controlada

Cargo/Função
Carlos Francisco Ribeiro
Jereissati

000.365.013-87

Iguatemi 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

Iguatemi S.A.

60.543.816/0001-93

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
Carlos Francisco Ribeiro
Jereissati

000.365.013-87

Iguatemi 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

Identificação

CPF/CNPJ

Nome empresarial da
Companhia, controlada ou
controlador

CNPJ

Tipo de parentesco
com o administrador
da Companhia ou
controlada

Cargo/Função
Carlos Jereissati

146.626.458-67

Iguatemi S.A.

60.543.816/0001-93

Membro do Conselho de Administração 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

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre
administradores e controladas, controladores e outros

Exercício Social de 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício Social

31/12/2021

Administrador do emissor:
Carlos Francisco Ribeiro Jereissati

CPF do administrador
000.365.013-87

Cargo/função do Adm
Presidente do Conselho de Administração

Tipo de pessoa relacionada
Nome/ nome empresarial da pessoa relacionada
GJ Investimentos e Participações S.A.
Tipo de pessoa

CPF/CNPJ:
00.257.427/0001-70

PJ

Cargo/ função do administrador na pessoa relacionada
Acionista controlador detendo 45,96% do capital da GJ Investimentos e Participações S.A.
Tipo de relação do Adm com a pessoa relacionada:

Controle

Tipo de pessoa relacionada

Controlador Direto

Exercício Social

31/12/2021

Administrador do emissor:
Carlos Francisco Ribeiro Jereissati

CPF do administrador
000.365.013-87

Cargo/função do Adm
Presidente do Conselho de Administração

Tipo de pessoa relacionada
Nome/ nome empresarial da pessoa relacionada
Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.
Tipo de pessoa

Cargo/ função do administrador na pessoa relacionada

PJ

CPF/CNPJ:
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.
Tipo de relação do Adm com a pessoa relacionada:

Controle

Tipo de pessoa relacionada

Controlada Direta

Exercício Social

31/12/2021

Administrador do emissor:
Carlos Francisco Ribeiro Jereissati

CPF do administrador
000.365.013-87

Cargo/função do Adm
Presidente do Conselho de Administração

Tipo de pessoa relacionada
Nome/ nome empresarial da pessoa relacionada
Beekman Resources Ltd
Tipo de pessoa

CPF/CNPJ:
16.523.889/0001-21

PJ

Cargo/ função do administrador na pessoa relacionada
Acionista controlador detendo 100% do capital da Beekman
Tipo de relação do Adm com a pessoa relacionada:

Controle

Tipo de pessoa relacionada

Controlador Direto

Exercício Social

31/12/2021

Administrador do emissor:
Pedro Jereissati

CPF do administrador
273.475.308-14

Cargo/função do Adm
Vice-Presidente do Conselho de Administração

Tipo de pessoa relacionada
Nome/ nome empresarial da pessoa relacionada
GJ Investimentos e Participações S.A.
Tipo de pessoa

Cargo/ função do administrador na pessoa relacionada

PJ

CPF/CNPJ:
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.
Tipo de relação do Adm com a pessoa relacionada:

Controle

Tipo de pessoa relacionada

Controlador Direto

Exercício Social

31/12/2021

Administrador do emissor:
Pedro Jereissati

CPF do administrador
273.475.308-14

Cargo/função do Adm
Vice-Presidente do Conselho de Administração

Tipo de pessoa relacionada
Nome/ nome empresarial da pessoa relacionada
Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.
Tipo de pessoa

CPF/CNPJ:
51.218.147/0001-93

PJ

Cargo/ função do administrador na pessoa relacionada
Acionista indireto por meio de suas participações na GJ Investimentos e Participações S.A. e Anwold
Investimentos Inc.
Tipo de relação do Adm com a pessoa relacionada:

Controle

Tipo de pessoa relacionada

Controlada Direta

Exercício Social

31/12/2021

Administrador do emissor:
Pedro Jereissati

CPF do administrador
273.475.308-14

Cargo/função do Adm
Vice-Presidente do Conselho de Administração

Tipo de pessoa relacionada
Nome/ nome empresarial da pessoa relacionada
Anwold Investimentos Inc.
Tipo de pessoa

PJ

CPF/CNPJ:
05.560.090/0001-99

Cargo/ função do administrador na pessoa relacionada
Acionista indireto detendo 33,33% do capital da Anwold Investimentos Inc.
Tipo de relação do Adm com a pessoa relacionada:

Controle

Tipo de pessoa relacionada

Controlador Indireto

Exercício Social

31/12/2021

Administrador do emissor:
Carlos Jereissati

CPF do administrador
146.626.458-67

Cargo/função do Adm
Membro do Conselho de Administração

Tipo de pessoa relacionada
Nome/ nome empresarial da pessoa relacionada
GJ Investimentos e Participações S.A.
Tipo de pessoa

CPF/CNPJ:
00.257.427/0001-70

PJ

Cargo/ função do administrador na pessoa relacionada
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
Tipo de relação do Adm com a pessoa relacionada:

Controle

Tipo de pessoa relacionada

Controlador Direto

Exercício Social

31/12/2021

Administrador do emissor:
Carlos Jereissati

CPF do administrador
146.626.458-67

Cargo/função do Adm
Membro do Conselho de Administração

Tipo de pessoa relacionada
Nome/ nome empresarial da pessoa relacionada
Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.
Tipo de pessoa

PJ

CPF/CNPJ:

51.218.147/0001-93

Cargo/ função do administrador na pessoa relacionada
Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração da IESC. Acionista indireto por meio de suas
participações na GJ Investimentos e Participações S.A. e Anwold Investimentos Inc.
Tipo de relação do Adm com a pessoa relacionada:

Controle

Tipo de pessoa relacionada

Controlada Direta

Exercício Social

31/12/2021

Administrador do emissor:
Carlos Jereissati

CPF do administrador
146.626.458-67

Cargo/função do Adm
Membro do Conselho de Administração

Tipo de pessoa relacionada
Nome/ nome empresarial da pessoa relacionada
Anwold Investimentos Inc
Tipo de pessoa

PJ

Cargo/ função do administrador na pessoa relacionada
Acionista indireto detendo 33,33% do capital da Anwold Investimentos Inc.
Tipo de relação do Adm com a pessoa relacionada:

Controle

Tipo de pessoa relacionada

Controlador Indireto

CPF/CNPJ:
05.560.090/0001-99
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MANAGEMENT PROPOSAL
IGUATEMI S.A.
Corporate Taxpayer’s ID (CNPJ/ ME) No. 60.543.816/0001-93
Corporate Registry (NIRE) No. 35.300.027.248
Public Company
Dear Shareholders,
The Management of Iguatemi S.A. ("Iguatemi” or “Company”) hereby submits the
management proposal (“Proposal”) on the matters included in the agenda of the
Extraordinary General Meeting to be held on January 31, 2022, at 10:00 a.m., at the
Company's headquarters, located in the city and state of São Paulo, at Rua Angelina
Maffei Vita, no. 200, 9th floor, Jardim Europa, Zip Code 01455-070 ("EGM”).
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
1. To approve the definition of the new number of seats in the Board of Directors,
from five (5) members to eight (8) members, based on the limits established in
the Bylaws.
Following the adoption of the corporate governance practices disclosed by the Company
in the context of the corporate reorganization Transaction, and in accordance with the
schedule disclosed by the Company through the Notice to the Market dated of November
19, 2021, the Company's management proposes that the Board of Directors be
composed of eight (8) members, based on the limits set forth in the Bylaws.
2. To approve the replacement of members of the Board of Directors, with the
election of five (5) new members to complete the term of office until the Annual
General Meeting to be held in 2023.
In replacement of Messrs. Fernando Magalhães Portella and Luiz Rodrigues Corvo,
current members of the Board of Directors who resigned on this date and that shall
remain in office until its substitutes’ investiture, the Company's Management proposes
the election of Messrs. Carlos Jereissati, Bernardo Parnes, Pedro Santos Ripper, Ana
Karina Bortoni Dias and Francisco Sérgio Peixoto Pontes, to complete the term of office
that will end at the Annual Shareholders' Meeting to be held in 2023. As a result, the
Company's Board of Directors will be composed as follows:
Name

Position / Independent

Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
Pedro Jereissati
Carlos Jereissati

Board Member
Board Member
Board Member

Bernardo Parnes
Wagner De Sousa Nascimento
Pedro Santos Ripper
Ana Karina Bortoni Dias
Francisco Sérgio Peixoto Pontes

Board Member
Independent Board Member
Independent Board Member
Independent Board Member
Independent Board Member

The Company's management proposes that Messrs. Pedro Santos Ripper, Ana Karina
Bortoni Dias and Francisco Sérgio Peixoto Pontes be qualified as Independent Board
Members, in accordance with the independence criteria established in the Company's
Bylaws, having the Board of Directors received, on this date, the respective statements
certifying to their fit to the independence criteria.
Thus, with the election of Messrs. Pedro Santos Ripper, Ana Karina Bortoni Dias and
Francisco Sérgio Peixoto Pontes to the positions of Independent Board Members, in
addition to Mr. Wagner De Sousa Nascimento, who is characterized as an independent
member as he was elected separately by minority shareholders at the Annual
Shareholders' Meeting held in 2021, pursuant to paragraph 3 of Article 16 of the Novo
Mercado Listing Regulation, the Company will now have four (4) independent members
on its Board of Directors, that is, 50% (fifty per cent) of its Board of Directors.
The Company's management clarifies that the candidates hereby nominated have
declared that (i) are not impeded from assuming the positions to which they were elected,
pursuant to article 37, II, of Law No. 8.934/94, as well as were not convicted for
bankruptcy crime, prevarication, bribery, graft, embezzlement, or crimes against public
economy, public faith or against property, or a criminal penalty that prohibits, even
temporarily, access to public office; (ii) are not convicted of any suspension or temporary
ineligibility, applied by CVM, that would make them ineligible for a position in the
management of a publicly held company; (iii) that complies with the good standing
requirement in accordance with article 147, paragraph 3, of Brazilian Law No. 6,404/76;
e (iv) do not occupy positions in any company that may be considered a competitor of
the Company and do not have, nor represent, any conflicting interest with the
Company’s.
Information regarding the candidates nominated by the company's management,
pursuant to article 10, item I, of ICVM 481 (items 12.5 to 12.10 of Annex 24 of ICVM
481), has been provided in Annex I to this Proposal.

São Paulo, December 28, 2021.
The Management
Iguatemi S.A.

ANNEX I – CANDIDATES TO THE BOARD OF DIRECTORS
(according to art. 10, item I, of CVM Instruction 481/09)

12.5 / 12.6 - Composition and professional experience of the board of directors and fiscal council

Name

CPF

Date of birth

Profession

Administration
body
Elected
held

position

Election date

Term of office

Number of
consecutive terms

Date
possession

Indication whether
he was elected by
the controller or
not

Percentage
participation
meetings

of

Other positions and functions held in the Company
Carlos Francisco
Ribeiro Jereissati
000.365.013-87

21/06/1946

Belongs only to the
Board of Directors

27/04/2021

2 years old

31

Economist

Chairman of the
Board of Directors

27/04/2021

Yes

100%

24/05/1978

Belongs only to the
Board of Directors

27/04/2021

2 years old

9

There is no
Pedro Jereissati

of
in

Name

CPF

Date of birth

Profession

Administration
body
Elected
held

position

Election date

Term of office

Number of
consecutive terms

Date
possession

Indication whether
he was elected by
the controller or
not

Percentage
participation
meetings

of

Other positions and functions held in the Company
273.475.308-14

Business
administrator

Vice Chairman of
the Board of
Directors

27/04/2021

Yes

100%

04/09/1971

Belongs only to the
Board of Directors

31/01/2022

2 years old

0

Administrator

Board of Directors
(Effective)

31/01/2022

Yes

0%

04/03/1960

Belongs only to the
Board of Directors

31/01/2022

2 years old

0

Administrator

Board of Directors
(Effective)

31/01/2022

Yes

0%

There is no
Carlos Jereissati
146.626.458-67
There is no
Bernardo Parnes
006.102.448-17
There is no

of
in

Name

CPF

Date of birth

Profession

Administration
body
Elected
held

position

Election date

Term of office

Number of
consecutive terms

Date
possession

Indication whether
he was elected by
the controller or
not

Percentage
participation
meetings

of

Other positions and functions held in the Company
Wagner de Sousa
Nascimento

23/06/1972

Belongs only to the
Board of Directors

27/04/2021

2 years old

0

Banking

Independent Board
Member

27/04/2021

No

0%

797.348.556-20

(Effective)
There is no
Pedro Ripper

18/07/1973

Belongs only to the
Board of Directors

31/01/2022

2 years old

0

Engineer

Independent Board
Member

31/01/2022

No

0%

31/01/2022

2 years old

0

012.277.917-71

(Effective)
There is no
Ana Karina Bortoni

28/09/1971

Belongs only to the
Board of Directors

of
in

Name

CPF

Date of birth

Profession

Administration
body
Elected
held

position

Election date

Term of office

Number of
consecutive terms

Date
possession

Indication whether
he was elected by
the controller or
not

Percentage
participation
meetings

31/01/2022

No

0%

of

of
in

Other positions and functions held in the Company
Enforceable
605.649.701-15

Independent Board
Member
(Effective)

There is no
Francisco Sergio
Peixoto Pontes
066.938.307-49

01/09/1945

Belongs only to the
Board of Directors

31/01/2022

2 years old

0

Economist

Independent Board
Member

31/01/2022

No

0%

(Effective)
There is no
Professional experience / Declaration of possible convictions / Independence Criteria
Carlos Francisco Ribeiro Jereissati - 000.365.013-87
Mr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati (74 years old). President. Graduated in Economics in 1968 from Mackenzie University, São Paulo. He's
chairman of the Board of Directors. He was Ceo of the Company between 1969 and 2011, having been its chief executive. He is Chairman of
the Board of Directors of Iguatemi Empresa de Shopping Center S.A. and JPSP Investimentos e Participações S.A. He was a board member

of BM&FBOVESPA and Telemar Participações S.A., Vice-Chairman of the Board of Directors of Cia. Vidraçaria Santa Maria (Saint Gobain
Group), member of the Board of Directors of Americel S.A., Chairman of the Deliberative Board of ABRASCE and member of the Advisory
Board of the Union of Purchasing Companies, Sale, Leasing and Administration of Residential and Commercial Properties of São Paulo SECOVI. Mr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati, Chairman of the Company's Board of Directors, elected on April 27, 2021, declared, for all
purposes of law, that in the last 05 years, he has not been subject to the effects of any criminal conviction, no conviction or application of a
sentence in administrative proceedings before the CVM and no final conviction, in the judicial or administrative sphere, which would have the
effect of suspending or incapacity for the practice of any professional or commercial activity.
Pedro Jereissati - 273,475,308-14
Mr. Pedro Jereissati (42 years old). First Vice-Chairman of the Board of Directors and and Chief Executive Officer. Pedro Jereissati holds a
B.A. degree in Business Administration from Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) and an MBA degree from Kellogg School of
Management from Northwestern University. He is currently CEO of Grupo Jereissati. Mr. Jereissati started his career in 1995 at Iguatemi
Empresa de Shopping Centers and since then, has served as Grupo Jereissati’s Vice President for M&A and Iguatemi’s Chief Financial Officer.
He currently serves on the board of Iguatemi S.A., Iguatemi and is also the Chairman of the board of Infracommerce S.A. He was also a board
member for Oi and Portugal Telecom until 2013 as well as partner in Banco BTG Pactual from 2014 until 2016. Mr. Pedro Jereissati, First Vice
Chairman of the Company's Board of Directors, elected on April 27, 2021, declared, for all purposes of law, that in the last 05 years he has not
been subject to the effects of any criminal conviction, no conviction or application of a sentence in administrative proceedings before the CVM
and no final conviction, in the judicial or administrative sphere, which would have the effect of suspending or incapacity for the practice of any
professional or commercial activity.
Carlos Jereissati - 146,626,458-67
Graduated in business administration from the Getúlio Vargas Foundation (FGV- EAESP 94), Carlos Jereissati has worked at Iguatemi
Shopping Center Company since 1997. In 2005, he assumed the presidency of the company, being mainly responsible for deciding and
implementing the company's strategy, among other activities, over the last ten years, led the process of opening the capital and inaugurated
eight new ventures. Additionally, Jereissati was president of ABRASCE - Brazilian Association of Shopping Centers - between 2002 and 2004.
He is a member of the ICSC ±International Council of Shopping Centers, uli - Urban Land Institute, advisory member of the Union of Companies
for the Purchase, Sale, Leasing and Administration of Residential and Commercial Real Estate of São Paulo ±SECOVI, advisor to OSCIP
Partners of Education, Together for Sustainable Development and institutions such as the Fundação Bienal de São Paulo, Pinacoteca do
Estado de São Paulo and MASP - Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand. Mr. Carlos Jereissati declared, for all purposes of law,
that in the last five years he has not suffered any criminal conviction. Nor has he suffered any conviction in administrative proceedings of the
CVM, nor any conviction made in court in the judicial or administrative sphere that has suspended or inabilitated him for the practice of any
professional or commercial activity, thus being duly qualified for the practice of his professional activities.

Bernardo Parnes - 006.102.448-17
Founding partner of Investment One Partners, he has more than 35 years of experience at the head of renowned national and international
financial institutions. He was CEO for Latin America of Deutsche Bank and Chief Country Officer for Brazil (2008-2016), structured and was
CEO of Banco Bradesco BBI S/A (2006-2008), managed JSI Investimentos Ltda., family office of Joseph Safra (2004-2006), was president of
Merrill Lynch in Brazil (1990-2004), having started his career in the financial market at Citibank (1983-1990). He is currently a Member of the
Board and Board of Directors of the Albert Einstein Hospital, member of the MASP Board and Coordinator of the Risk Committee of the Board
of Directors of Santander Brazil. Mr. Bernardo Parnes declared, for all purposes of law that, in the last 5 years, he has not been subject to the
effects of any criminal conviction, no conviction or application of a penalty in administrative proceedings before the CVM and no final conviction,
in the judicial or administrative sphere, which had the effect of suspension or incapacity for the practice of any professional or commercial
activity, thus, being duly qualified to practice their professional activities.
Wagner de Sousa Nascimento - 797,348,556-20
Mr. Wagner de Sousa Nascimento (48 years old). Counselor. Employee of Banco do Brasil since 2002 where in the area of business and
service management. Coordinated the Bb Employee Scompany Commission from 2014 to 2019 by the National Confederation of Financial
Workers, acting in the process of negotiating banco do Brasil's national collective agreements and fenaban's Collective Agreement. Coordinated
bb's International Trade Union Network by Uni-Global Union Americas Finanças from 2017 to 2020, operating in Brazil, Argentina and Paraguay.
At PREVI he was an alternate Advisory Director from 2006-2010 and holder of 2010-2014. He was full Deliberative Director from 2016 to 2020.
He is currently Previ's Director of Security. Mr. Wagner de Sousa Nascimento, a member of the Company's Board of Directors elected on April
27, 2021, declared, for all purposes of law, that in the last 05 years he has not been subject to the effects of any criminal conviction, no conviction
or application of a penalty in administrative proceedings before the CVM and no conviction spractised, in the judicial or administrative sphere,
which would have the effect of suspending or incapacity for the practice of any professional or commercial activity.
Pedro Santos Ripper - 012.277.917-71
Graduated in Computer Engineering from PUC do Rio in 1996 and Master in Software Engineering jointly from PUC do Rio and MIT (Media
Lab) in the USA in 1998. He also completed the Advanced Management Program at Harvard Business School in the USA in 2007. He was
Director of management and strategy consulting in technology and telecom by DiamondCluster in Barcelona, Executive Director of promon
tecnologia group and President of Cisco Systems Operations in Brazil. He was also vice president of Oi S.A., where he led several areas such
as strategy, new business, technology, innovation and M&A. In the last 5 years he has shifted the focus of his career to undertake and invest
in Technology companies. Today he is president and partner of Bemobi, a Brazilian-based company that has globalized working in 40 countries
in the distribution of mobile applications. He is also a partner and chairman of the board of Mobicare. Additionally, he is an Independent Advisor
to Positivo Informática S.A. (B3: POSI3) since 2004 and 2004 and BR Distribuidora since 2019 (BVMF: BRDT3). Mr. Pedro Ripper declared,

for all purposes of law that, in the last 5 years, he was not subject to the effects of any criminal conviction, no conviction or application of a
penalty in administrative proceedings before the CVM and no final conviction, in the judicial or administrative sphere, which had the effect of
suspension or incapacity for the practice of any professional or commercial activity, thus, being duly qualified to practice their professional
activities.
Ana Karina Bortoni Dias - 605.649.701-15
Bachelor of Chemical Sciences, with a master's degree in the same area from the University of Brasília. She has worked for 19 years in
consulting focused on finance, corporate governance programs and transformations including digital culture and performance management.
She became a partner of McKinsey & Company in 2010, where she worked with some of Brazil's largest conglomerates until March 2019. Soon
after, she was elected Chairman of the Board of Directors of Banco BMG, leaving office in 2020 when she took over as CEO at the same
institution. Ms. Ana Karina Bortoni Dias declared, for all purposes of law that, in the last 5 years, she has not been subject to the effects of any
criminal conviction, no conviction or application of a penalty in administrative proceedings before the CVM and no final conviction, in the judicial
or administrative sphere, which would have the effect of suspension or incapacity for the practice of any professional or commercial activity,
thus, being duly qualified for the practice of their professional activities.
Francisco Sergio Peixoto Pontes - 066.938.307-49
He is currently director of SPONTES Assessoria Econômica, through which he advises several companies. He has worked in relevant
companies and financial institutions throughout his career. He began his professional life at Petrobrás Química S.A. in which he was responsible
for analyzing acquisition opportunities. Later, at Shell do Brasil, he headed the department responsible for investment studies in the oil segment.
At Banco Bozano Simonsen de Investimentos, he was responsible for the variable income and products analysis team in the Asset Management
area. At Banco Boavista, he held the position of Executive Director, responsible for the management of fixed income funds, variable income,
managed portfolios and M&A operations. Mr. Francisco Sergio Peixoto Pontes declared, for all purposes of law that, in the last 5 years, he was
not subject to the effects of any criminal conviction, no conviction or application of a penalty in administrative proceedings before the CVM and
no final conviction, in the judicial or administrative sphere, which had the effect of suspension or incapacity for the practice of any professional
or commercial activity, thus, duly qualified to practice their professional activities.
Type of Condemnation
Description of The Condemnation
Carlos Francisco Ribeiro Jereissati - 000.365.013-87
N/A
Pedro Jereissati – 273.475.308-14
N/A
Carlos Jereissati – 146.626.458-67

N/A
Bernardo Parnes - 006.102.448-17
N/A
Wagner de Sousa Nascimento – 797.348.556-20
N/A
Pedro Santos Ripper - 012.277.917-71
N/A
Ana Karina Bortoni Dias - 605.649.701-15
N/A
Francisco Sergio Peixoto Pontes - 066.938.307-49
N/A

12.7 / 12.8 - Composition of committees
Justification for not completing the table:
The table was not filled considering that the Company's Committees will be installed according to the schedule already disclosed to the market.

12.9 - Existence of marital relationship, stable union or kinship up to the 2nd degree related to directors of the issuer, subsidiaries and
controllers

Identification

CPF/CNPJ

Company's corporate
name, subsidiary or
controlling shareholder

000.365.013-87

Iguatemi S.A.

CNPJ

Type of kinship with
the Company's
administrator or
subsidiary

Position/Function
Issuer Administrator
Carlos Francisco Ribeiro
Jereissati

60.543.816/0001-93

Son or Daughter (1st
degree by consanguinity)

Chairman of the Company's Board of Directors, Chairman of the Board of Directors of the direct subsidiary Iguatemi Empresa de Shopping
Centers S.A., Chairman of the Board of Directors of Grande Moinho Cearense S.A. and shareholder of the Company's parent company, GJ
Investimentos e Participações S.A. ("GJI") holding 45.96% of its shares
Related Person
Erika Zullo Jereissati

135.520.678-25

Iguatemi S.A.

60.543.816/0001-93

Company Officer and Commercial Officer at the direct subsidiary Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. is a shareholder of the
Company's parent company, GJ Investimentos e Participações S.A. ("GJI") holding 0.77% of its shares.
Observation
Issuer Administrator

Identification

CPF/CNPJ

Company's corporate
name, subsidiary or
controlling shareholder

CNPJ

Type of kinship with
the Company's
administrator or
subsidiary

Position/Function
Carlos Francisco Ribeiro
Jereissati

000.365.013-87

Iguatemi S.A.
60.543.816/0001-93

Son or Daughter (1st
degree by consanguinity)

Chairman of the Company's Board of Directors, Chairman of the Board of Directors of the direct subsidiary Iguatemi Empresa de Shopping
Centers S.A., Chairman of the Board of Directors of Grande Moinho Cearense S.A. and shareholder of the Company's parent company, GJ
Investimentos e Participações S.A. ("GJI") holding 45.96% of its shares.
Related Person
Pedro Jereissati

273.475.308-14

Iguatemi S.A.

60.543.816/0001-93

A member of the Company's Board of Directors, he is a shareholder of the Company's parent company, GJ Investimentos e Participações
S.A. ("GJI") holding 0.77% of its shares.
Observation
Issuer Administrator
Carlos Francisco Ribeiro
Jereissati

000.365.013-87

Iguatemi S.A.

60.543.816/0001-93

Son or Daughter (1st
degree by consanguinity)

Chairman of the Company's Board of Directors, Chairman of the Board of Directors of the direct subsidiary Iguatemi Empresa de Shopping
Centers S.A., Chairman of the Board of Directors of Grande Moinho Cearense S.A. and shareholder of the Company's parent company, GJ
Investimentos e Participações S.A. ("GJI") holding 45.96% of its shares

Identification

CPF/CNPJ

Company's corporate
name, subsidiary or
controlling shareholder

CNPJ

Type of kinship with
the Company's
administrator or
subsidiary

Position/Function
Related Person
Carlos Jereissati

146.626.458-67

Iguatemi S.A.

60.543.816/0001-93

Member of the Company's Board of Directors and Chief Executive Officer and member of the Board of Directors of the direct subsidiary Iguatemi
Empresa de Shopping Centers S.A., Vice-President and Member of the Board of Directors of Grande Moinho Cearense S.A. Is a shareholder
of the Company's parent company, GJ Investimentos e Participações S.A. ("GJI") holding 0.77% of its shares.
Observation

12.10 - Relations of subordination, provision of service or control between
administrators and subsidiaries, controllers and others

Fiscal Year from 01/01/2021 to 31/12/2021

Fiscal Year

12/31/202
1
Administrator's
CPF
000.365.013-87

Issuer Administrator:
Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
Adm position/function
Chairman of the Board of Directors
Related person type
Name/business name of related person
GJ Investimentos e Participações S.A.
Type of person

Legal
entity

CPF/CNPJ:
00.257.427/000170

Position/role of the administrator in the
related person
Controlling shareholder holding 45.96% of the capital of GJ Investimentos e
Participações S.A.
Type of Adm relationship with the related
person:

Control

Related person type

Direct
Control

Fiscal Year
Issuer Administrator:
Carlos Francisco Ribeiro Jereissati

12/31/202
1
Administrator's
CPF
000.365.013-87

Adm position/function
Chairman of the Board of Directors
Related person type
Name/business name of related person
Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.
Type of person

Legal
entity

CPF/CNPJ:
51.218.147/000193

Position/role of the administrator in the
related person
Chairman of the Board of Directors of Iguatemi and indirect controller, through his
participation in GJ Investimentos e Participações S.A.
Type of Adm relationship with the related
person:

Control

Related person type

Direct
Control

Fiscal Year

12/31/202
1
Administrator's
CPF
000.365.013-87

Issuer Administrator:
Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
Adm position/function
Chairman of the Board of Directors
Related person type
Name/business name of related person
Beekman Resources Ltd
Type of person

Legal
entity

Position/role of the administrator in the
related person
Controlling shareholder holding 100% of Beekman's capital

CPF/CNPJ:
16.523.889/000121

Type of Adm relationship with the related
person:

Control

Related person type

Direct
Control

Fiscal Year

12/31/2021
Administrator's
CPF
273.475.308-14

Issuer Administrator:
Pedro Jereissati
Adm position/function
Vice-Chairman of the Board of Directors
Related person type
Name/business name of related person
GJ Investimentos e Participações S.A.
Type of person

Legal entity

CPF/CNPJ:
00.257.427/0001
-70

Position/role of the administrator in the
related person
Shareholder holding 0.77% of the capital of GJ Investimentos e Participações
S.A. and indirect shareholder through its stake in Anwold Investimentos Inc.
Type of Adm relationship with the related
person:

Control

Related person type

Direct
Control

Fiscal Year
Issuer Administrator:
Pedro Jereissati
Adm position/function
Vice-Chairman of the Board of Directors

12/31/2021
Administrator's
CPF
273.475.308-14

Related person type
Name/business name of related person
Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.
Type of person

Legal entity

CPF/CNPJ:
51.218.147/0001
-93

Position/role of the administrator in the
related person
Indirect shareholder through its holdings in GJ Investimentos e Participações S.A.
and Anwold Investimentos Inc.
Type of Adm relationship with the related
person:

Control

Related person type

Direct
Control

Fiscal Year

12/31/2021
Administrator's
CPF
273.475.308-14

Issuer Administrator:
Pedro Jereissati
Adm position/function
Vice-Chairman of the Board of Directors
Related person type
Name/business name of related person
Anwold Investments Inc.
Type of person

Legal entity

CPF/CNPJ:
05.560.090/0001
-99

Position/role of the administrator in the
related person
Indirect shareholder holding 33.33% of the capital of Anwold Investimentos Inc.
Type of Adm relationship with the related
person:

Control

Related person type

Indirect
Control

Fiscal Year

12/31/2021
Administrator's
CPF
146.626.458-67

Issuer Administrator:
Carlos Jereissati
Adm position/function
Member of the Board of Directors
Related person type
Name/business name of related person
GJ Investimentos e Participações S.A.
Type of person

Legal entity

CPF/CNPJ:
00.257.427/0001
-70

Position/role of the administrator in the
related person
Shareholder holding 0.77% of the capital of GJ Investimentos e Participações
S.A. and indirect shareholder through its stake in Anwold Investimentos Inc
Type of Adm relationship with the related
person:

Control

Related person type

Direct
Control

Fiscal Year

12/31/2021
Administrator's
CPF
146.626.458-67

Issuer Administrator:
Carlos Jereissati
Adm position/function
Member of the Board of Directors
Related person type
Name/business name of related person
Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.
Type of person

Legal entity

CPF/CNPJ:
51.218.147/0001
-93

Position/role of the administrator in the
related person
CEO and member of the Board of Directors of IESC. Indirect shareholder through
its holdings in GJ Investimentos e Participações S.A. and Anwold Investimentos
Inc.
Type of Adm relationship with the related
person:

Control

Related person type

Direct
Control

Fiscal Year

12/31/2021
Administrator's
CPF
146.626.458-67

Issuer Administrator:
Carlos Jereissati
Adm position/function
Member of the Board of Directors
Related person type
Name/business name of related person
Anwold Investments Inc
Type of person

Legal entity

CPF/CNPJ:
05.560.090/0001
-99

Position/role of the administrator in the
related person
Indirect shareholder holding 33.33% of the capital of Anwold Investimentos Inc.
Type of Adm relationship with the related
person:

Control

Related person type

Indirect
Control

