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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os senhores acionistas da IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A.
(“Companhia”) a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 19 de julho de
2018, às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar
– São Paulo - SP, a fim de deliberarem a respeito das matérias constantes da Ordem do Dia citada
abaixo:

1.

Aumento do número de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia de 6
(seis) para 7 (sete), com base nos limites previstos no Estatuto Social;

2.

Eleição de um membro para o Conselho de Administração da Companhia, em complementação
de mandato daqueles já eleitos, tendo em vista o aumento do número de membros para compor
o Conselho de Administração da Companhia, nos termos do item 1 acima e dentro dos limites
previstos no Estatuto Social.

Informações Gerais:
1)

Nos termos da Lei 6.404/76 e da Instrução CVM 481/09, encontram-se à disposição dos
Senhores Acionistas, na sede da Companhia e através do site na rede mundial de computadores
(www.iguatemi.com.br), na B3 S.A e na página da Comissão de Valores Mobiliários na rede
mundial de computadores (www.cvm.gov.br) todos os documentos atinentes às matérias que
serão deliberadas na Assembleia.

2)

A Companhia informa ainda que nos termos da Instrução CVM 561, de 07/04/2015 o boletim de
voto já está à disposição dos senhores acionistas no site da Companhia.

3)

A participação do Acionista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, ou
via boletim de voto à distância.

4)

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

São Paulo, 18 de junho de 2018.

Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
Presidente do Conselho de Administração

