COMUNICADO AO MERCADO

Iguatemi anuncia nova
torre comercial no Galleria Shopping
São Paulo, 26 de dezembro de 2018 – A Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. (“Iguatemi” ou “Companhia”) [B3:
IGTA3], uma das maiores empresas full service no setor de shopping centers do Brasil, anuncia construção de uma torre
comercial no Galleria Shopping.
A construção da torre comercial é o primeiro passo da expansão que irá transformar o empreendimento no maior e mais
completo complexo multiuso do interior do Estado.

A venda fracionada de 2% do terreno gerou um resultado líquido, após custos e impostos de R$9,3 milhões que serão
contabilizados no 4T18. 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 Iguatemi co-investirá na construção, ficando com aproximadamente 7.800m² da
futura torre, aumentando a ABL de seu portfólio.
A venda de torres comerciais, residenciais e hotéis reforça a estratégia da Iguatemi de desenvolver propriedades com potencial
de uso misto, que valoriza nossos ativos com ocupação e fluxo qualificados, aumentando a TIR dos nossos projetos e criando
sinergia para os nossos shoppings.
Ficha Técnica
Inauguração
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Investimento Total
Participação Iguatemi
Administração

Ago/2021
14.500 m²
125,0 Milhões
55%
Iguatemi
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Sobre Campinas
Ao lado de São Paulo, Campinas forma a primeira e única macro-metrópole do hemisfério sul. É a maior cidade do interior
Paulista, com um PIB de R$ 70 bilhões em 2014, o 10º maior PIB do Brasil. Além disso, conta com um índice de
desenvolvimento humano de 0,810, dados de 2015.
Segundo estimativa do IBGE, em 2017, Campinas possuía cerca de 1.184.207 habitantes. Com isso, a cidade estava em 14ª no
ranking de cidades mais populosas do país.

O município de Campinas e sua região abrangente mais de 3,1 milhões de

habitantes e concentra uma média de 482 mil domicílios das classes A e B. Entre as 500 maiores empresas do mundo, mais de
400 estão presentes no Brasil e 50 têm filiais na região metropolitana de Campinas.

Sobre a Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.
A Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. (Iguatemi) é uma das maiores empresas
full service no setor de shopping centers do Brasil. Suas atividades englobam a
concepção, o planejamento, o desenvolvimento e a administração de shopping centers
regionais, outlets e complexos imobiliários de uso misto com torres comerciais.
A Iguatemi detém participação em 16 shopping centers, 2 premium outlets e 3 torres
comerciais, que juntos totalizam 757 mil m² de ABL total, sendo a sua ABL própria
correspondente a 459 mil m². A Companhia participa da administração de 15 dos seus
16 shoppings centers, de seus premium outlets e das suas torres comerciais.
Adicionalmente, a Iguatemi possui um greenfield de Premium Outlet em
desenvolvimento. As ações da Iguatemi estão listadas no Novo Mercado da Bovespa.
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