19

IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A
CNPJ/MF Nº 51.218.147/0001-93
NIRE Nº 35.300.095.618
Companhia Aberta
Capital Autorizado

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2019
DATA, HORA
E LOCAL

Aos 07 de maio de 2019, às 17 horas, na sede social, na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º
andar - parte, na Cidade e Estado de São Paulo.

PRESENÇA E
CONVOCAÇÃO

Presentes os conselheiros abaixo assinados, representando a totalidade dos membros do
Conselho de Administração.

MESA
DIRIGENTE

Presidente : Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
Secretária - ad hoc: Sra. Cristina Anne Betts

ORDEM DO DIA E
DELIBERAÇÕES

(1) ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA COMPANHIA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DO
ARTIGO 13 E SEGUINTES DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA
Tendo em vista a alteração do artigo 13 e seguintes do Estatuto Social, conforme aprovado
em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 18 de abril de 2019, por
unanimidade de votos, os Conselheiros aprovaram a eleição dos seguintes membros para
compor a Diretoria da Companhia, todos com mandato de 03 anos, a contar da presente
data, para o cargo de Diretor Presidente: CARLOS JEREISSATI, brasileiro, solteiro, maior,
administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG 16.226.643-1 SSP/SP e
inscrito no CPF/MF sob o n. 146.626.458-67; para o cargo de Diretora Vice Presidente:
ERIKA JEREISSATI ZULLO, brasileira, casada, administradora de empresas, RG nº
16.226.644-3-SSP/SP, CPF/MF nº 135.520.678-25; e para os cargos de Diretores sem
Designação Específica: CHARLES WILLIAM KRELL, brasileiro, casado, administrador de
empresas, portador da cédula de identidade RG 11.132.410 SSP/SP e inscrito no CPF/MF
sob o n. 293.581.675-72; CRISTINA ANNE BETTS, brasileira, casada, administradora de
empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 10.623.897-8 e inscrita no CPF/MF sob
o nº 144.059.448-14; DILENE RODRIGUES TEIXEIRA, brasileira, casada, advogada,
portadora da cédula de identidade RG n. 13.836.184-8 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o
n. 093.555.328-22; e MARCELO GONÇALVES TORRES MIRANDA, brasileiro, casado,
engenheiro, RG nº 22.785.039-7- SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 215.652.158-18,
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todos residentes e domiciliados na cidade e estado de São Paulo, com escritório na Rua
Angelina Maffei Vita, nº 200 – 9º andar. A Diretora CRISTINA ANNE BETTS exercerá
também as atividades de Diretora de Relações com os Investidores. O termo de posse com
a declaração de desimpedimento dos Diretores fica arquivado na sede da Companhia.

Adicionalmente, os Conselheiros, em complemento ao previsto no Estatuto Social da
Companhia, estabelecem as seguintes atribuições a serem exercidas pelos Diretores:
Ao Diretor Presidente CARLOS JEREISSATI, incluindo-se, mas não limitadas às seguintes
atribuições: (i) coordenar a ação dos Diretores; (ii) organizar, dirigir e controlar a gestão
global das unidades da Companhia, exercendo acompanhamento e análise da performance
individual de cada shopping center, de forma a garantir os objetivos da Companhia; (iii)
acompanhar as atividades de marketing e do mix de todos os shopping centers, analisando
propostas, ações e mudanças que visem garantir a maximização dos lucros e a fidelização
dos clientes; (iv) propor e implantar medidas que possibilitem adequar os shopping centers à
realidade de cada localidade; (v) representar e promover a Companhia perante a
comunidade da localidade de cada shopping center; (vi) convocar e presidir as reuniões da
Diretoria; (vii) propor ao Conselho de Administração as áreas de atuação de cada Diretor;
(viii) tomar decisões de caráter de urgência de competência da Diretoria, "ad referendum"
desta; (ix) representar a Companhia em assembleias gerais de acionistas e/ou de quotistas
de sociedades que a Companhia seja acionista ou quotista, ou indicar um Diretor ou um
procurador para representá-lo; e (x) exercer as demais atribuições que lhe foram conferidas
por este Estatuto Social, pelo Conselho de Administração, coordenando e supervisionando
as atividades dos demais Diretores.

À Diretora Vice-Presidente ERIKA JEREISSATI ZULLO, incluindo-se, mas não limitadas às
seguintes atribuições: (i) substituir o Diretor Presidente em suas ausências e impedimentos,
(ii) liderar, gerenciar e acompanhar a composição e variação do mix dos shopping centers,
propondo ações e mudanças que que visem garantir a variedade e qualidade do mix de
lojas nos empreendimentos proporcionando a melhor experiência aos nossos clientes.

Ao Diretor sem Designação Específica CHARLES WILLIAM KRELL, incluindo-se, mas não
limitadas às seguintes atribuições: (i) planejar, organizar, dirigir e controlar a gestão global
dos shopping centers sob sua direção junto ao Gerentes Gerais, de forma a acompanhar e
analisar a performance individual de cada shopping center, de forma a garantir os objetivos
da Companhia; (ii) acompanhar a composição e variação do mix das diversas unidades,
propondo ações e mudanças que visem garantir a maximização dos lucros aliada à
fidelização dos clientes; e (iii) propor e implantar medidas que possibilitem adequar os
shopping centers à realidade de cada localidade
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À Diretora sem Designação Específica CRISTINA ANNE BETTS, incluindo-se, mas não
limitadas às seguintes atribuições: (i) manter a relação da Companhia com bancos,
seguradoras, investidores existentes e potenciais, (ii) preservar a integridade financeira da
Companhia, controlando a exposição a devedores e monitorando a rentabilidade dos ativos
da Companhia; (iii) manter os ativos da Companhia devidamente segurados; (iv) gerenciar,
motivar e liderar as equipes de tesouraria e de contabilidade; (v) dirigir e liderar a
administração e gestão das atividades financeiras da Companhia e suas controladas,
incluindo a análise de investimentos e definição dos limites de exposição a risco; (vi) propor
e contratar empréstimos e financiamentos, operações de tesouraria e outras operações
financeiras; (vii) planejamento e controle financeiro e tributário; (viii) acompanhar os
trabalhos de consolidação das informações contábeis da Companhia, a fim de assegurar a
correta demonstração da situação financeira da Companhia; (ix) planejar

e elaborar o

orçamento da Companhia; (x) prover a companhia das opções de financiamento mais
vantajosas para atender suas necessidades de investimentos; (xi) planejar e gerenciar as
despesas com impostos da Companhia; (xii) zelar pela otimização da estrutura de capital da
Companhia; e ainda, como Diretora de Relações com Investidores: (xiii) divulgar e
comunicar à CVM, e, se for o caso, à Bolsa de Valores de São Paulo, qualquer 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 tais valores
mobiliários sejam admitidos à negociação, além de outras atribuições definidas pelo
Conselho de Administração; (xvi) prestar informações aos investidores, e (xv) manter
atualizado o registro da Companhia, tudo em conformidade com a regulamentação aplicável
da Comissão de Valores Mobiliários.

À Diretora sem Designação Específica DILENE RODRIGUES TEIXEIRA, incluindo-se, mas
não limitadas às seguintes atribuições: (i) gerenciar as atividades da área jurídica cível,
societária, trabalhista e comercial da Companhia; (ii) coordenar as atividades realizadas em
escritórios externos contratados para dar suporte a todas as sociedades do grupo; e (iii)
gerenciar as atividades relacionadas aos controles de contratos, imobiliários e/ou societários
do grupo.

Ao Diretor sem Designação Específica MARCELO GONÇALVES TORRES MIRANDA,
incluindo-se, mas não limitadas às seguintes atribuições: (i) liderar, gerenciar e acompanhar
a comercialização dos espaços comerciais dos Shopping Centers visando a contratação de
locações leasing e mídia; (ii) conduzir as atividades relacionadas a área jurídica junto ao
Diretor Jurídico a fim de formalizar processos de locação; e (iii) liderar, gerenciar e
acompanhar as atividades de marketing da companhia.
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ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e,
ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião.

ASSINATURAS:

Carlos Francisco Ribeiro Jereissati

Cristina Anne Betts

Presidente

Secretária – ad hoc

CONSELHEIROS:

CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI

CARLOS JEREISSATI

PEDRO JEREISSATI

JOSÉ CASTRO ARAÚJO RUDGE

SIDNEI NUNES

PEDRO SANTOS RIPPER

BERNARDO PARNES

Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 07/05/2019, da Iguatemi
Empresa de Shopping Centers S/A

