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AVISO AOS ACIONISTAS
Cronograma para a implementação da Operação
Iguatemi S.A., nova denominação de Jereissati Participações S.A. (“Iguatemi”) e Iguatemi
Empresa de Shopping Centers S.A. (“IESC” ou, quando em conjunto com a Iguatemi, as
“Companhias”), em continuidade aos Avisos aos Acionistas divulgados em 1º de outubro e 15
de outubro de 2021, informam aos seus acionistas e ao mercado o novo cronograma antecipado
para implementação da operação de reorganização societária envolvendo as Companhias
(“Operação”).
Com vistas a antecipar a finalização dos procedimentos de substituição das ações de emissão
da IESC em Units de emissão da Iguatemi (as “Units”) e conversão das ações ordinárias para
preferenciais da Iguatemi exclusivamente para a formação de Units, as Companhias informam
que foram antecipadas as seguintes datas:
(i)

(ii)

a data-base para determinação dos acionistas da IESC que farão jus às Units emitidas
na Operação passará a ser o dia 19 de novembro de 2021, que também será o último
pregão de negociação das ações da IESC, sendo as referidas Units creditadas na
posição dos acionistas de IESC em 24 de novembro de 2021;
a data de início de negociação das Units na B3 passará a ser o dia 22 de novembro
de 2021.

Em razão disso, os acionistas da Iguatemi que solicitarem a conversão de ações ordinárias em
preferenciais para formação das Units, as quais serão creditadas em 19 de novembro de 2021 e
os acionistas da IESC que fizerem jus às Units emitidas na Operação poderão negociar suas
Units a partir do dia 22 de novembro de 2021.
O prazo final para que os acionistas da Iguatemi solicitem a conversão de suas ações, bem como
para o exercício do direito de retirada pelos acionistas das Companhias, na forma já divulgada
nos Avisos aos Acionistas, permanecerá sendo o dia 16 de novembro de 2021.
O cronograma a seguir contempla as novas datas antecipadas com relação à realização de cada
um dos eventos referentes à implementação da Operação:

Data
16.11
18.11
19.11
19.11
19.11

22.11
24.11
Após 24.11

Evento
Encerramento do Prazo de Exercício do Direito de Retirada nas Companhias
e do Prazo de Solicitação de Conversão para acionistas da Iguatemi
Reuniões dos Conselhos de Administração das Companhias para confirmação
da Operação
Depósito do valor do reembolso aos acionistas dissidentes de IESC e Iguatemi
que tenham exercido seu direito de retirada durante o Prazo de Exercício do
Direito de Retirada
Crédito das Units aos acionistas que solicitaram a conversão
Data Base para determinação dos acionistas da IESC que farão jus às Units
emitidas na Operação e último pregão de negociação das ações ordinárias da
IESC
Início de negociação das Units na B3
Ações ordinárias e Units passam a ser negociadas na B3 sob novos tickers
“IGTI3” e “IGTI11”, respectivamente
Crédito das Units para os acionistas da IESC
Procedimento para realização do Leilão(ões) das frações de Units na B3

As informações detalhadas sobre os procedimentos para exercício do direito de retirada e de
conversão de ações estão descritas nos Avisos aos Acionistas. Outras informações a respeito da
implementação das etapas da Operação serão oportunamente divulgadas pela Companhia.
São Paulo, 04 de novembro de 2021.
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