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REGIMENTO INTERNO DA DIRETORIA EXECUTIVA

1.

OBJETO

Artigo 1º - O presente Regimento Interno (“Regimento”) visa disciplinar o funcionamento
da Diretoria Executiva (“Diretoria”) da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.
(“Iguatemi” ou “Companhia”), observadas as disposições do Estatuto Social e da legislação
em vigor.

2.

MISSÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Artigo 2º - A Diretoria tem como missão proteger e valorizar o patrimônio da Companhia e
maximizar o retorno do investimento no longo prazo, em linha com a missão do Conselho
de Administração (o “Conselho”). É o órgão de administração executiva da Companhia,
cabendo-lhe propor iniciativas, planos de negócio e políticas ao Conselho, implementar a
estratégia definida pelo Conselho e conduzir as operações diárias da Companhia.

3.

COMPOSIÇÃO

Artigo 3º - A Diretoria será composta por até 6 (seis) Diretores, sendo 1 (um) Diretor
Presidente, 1 (um) Diretor Financeiro, que cumulará a função de Diretor de Relações com
Investidores, 1 (um) Diretor de Novos Negócios, 1 (um) Diretor Comercial, 1 (um) Diretor
Jurídico e 1 (um) Diretor Operacional, acionistas ou não, residentes do País, eleitos pelo
Conselho de Administração e por ele destituíveis a qualquer tempo, com mandato de 3
anos, permitida a reeleição.

Parágrafo Primeiro - Os Diretores poderão cumular mais de uma das funções indicadas no
caput deste Artigo.

Parágrafo Segundo - O exercício do cargo de Diretor cessa pela destituição, a qualquer
tempo, do titular, ou pelo término do mandato, se não houver recondução. A renúncia
torna-se eficaz, em relação à Companhia, desde o momento em que esta conhecer da
comunicação escrita do renunciante, produzindo efeitos perante terceiros de boa-fé após
o seu arquivamento no Registro Público de Empresas Mercantis e publicação.
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Parágrafo Terceiro - A substituição dos Diretores, no caso de ausência ou impedimento
temporário, ou ainda por renúncia, morte ou incapacidade, será deliberada em Reunião do
Conselho de Administração, podendo o Presidente do Conselho de Administração eleger
interinamente um substituto.

4.

ATRIBUIÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA

Artigo 4º - Compete à Diretoria exercer as atribuições que a lei, a Assembleia Geral, o
Conselho de Administração e o Estatuto Social lhe conferirem para a prática dos atos
necessários ao funcionamento regular da Companhia, incumbindo-lhe a administração e
gestão dos negócios e atividades da Companhia, observado o disposto nos artigos do
Estatuto Social, especialmente nos Artigos 7º e 13 º, inclusive:

(i)

zelar pela observância da Lei, do Estatuto Social, das deliberações do Conselho de
Administração e da Assembléia Geral;

(ii)

elaborar e submeter ao Conselho de Administração o relatório da Diretoria e as
demonstrações financeiras de cada exercício, acompanhados do relatório dos
auditores independentes, bem como a proposta de aplicação dos lucros apurados no
exercício anterior;

(iii)

submeter proposta ao Conselho de Administração para abertura de filiais, agências,
depósitos, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos da Companhia no país ou
no exterior;

(iv)

praticar os atos de sua competência, conforme estabelecido no Estatuto Social;

(v)

manter os membros do Conselho de Administração informados sobre as atividades
da Companhia e o andamento de suas operações;

(vi)

representar a Companhia, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, respeitadas
as disposições previstas no Estatuto Social, nos limites de suas atribuições;

(vii)

assinar contratos, contrair empréstimos e financiamentos, alienar, adquirir,
hipotecar, ou, de qualquer modo, onerar bens da sociedade, móveis, imóveis e
outros direitos, respeitadas as disposições previstas no Estatuto Social, respeitadas
as restrições previstas no item (viii) do Artigo 13 do Estatuto Social;

(viii) aceitar, sacar, endossar e avalizar documentos cambiais, duplicatas, cheques, notas
promissórias e quaisquer outros títulos de créditos que impliquem responsabilidade
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para a sociedade, respeitadas as disposições previstas no Estatuto Social,
notadamente as restrições previstas no item (viii), do Artigo 13 do Estatuto Social; e
(ix)

5.

abrir, movimentar e encerrar contas bancárias.

RESPONSABILIDADES INDIVIDUAIS

Artigo 5º - Compete:

(a) ao Diretor Presidente, 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 assembléias
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.

(b) ao Diretor Financeiro, 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
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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.

(c) ao Diretor de Relações com Investidores, incluindo-se, mas não limitadas às seguintes
atribuições: (i) 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; (ii) prestar informações
aos investidores, e (iii) manter atualizado o registro da Companhia, tudo em
conformidade com a regulamentação aplicável da Comissão de Valores Mobiliários.

(d) ao Diretor de Novos Negócios, incluindo-se, mas não limitadas às seguintes atribuições:
(i) prospectar oportunidades de investimento ou desinvestimento para a Companhia;
(ii) avaliar a viabilidade econômico-financeira de novas oportunidades de negócios; (iii)
desenvolver estruturas, negociar condições e verificar a documentação relativa a novas
oportunidades de negócio; (iv) liderar a equipe de novos negócios a fim de motivar,
treinar e orientar seus colaboradores; e (v) zelar pela qualidade das informações
necessárias para que sejam tomadas a decisões corretas sobre as novas oportunidades
de negócio.

(e) ao Diretor Comercial, incluindo-se, mas não limitadas às seguintes atribuições: (i)
gerenciar e acompanhar a composição e variação do mix dos shopping centers,
propondo ações e mudanças que visem garantir a maximização dos lucros e a
fidelização dos clientes; e (ii) conduzir as atividades relacionadas a área jurídica junto
ao Diretor Jurídico a fim de formalizar processos de locação.

(f) ao Diretor Jurídico, incluindo-se, mas não limitadas às seguintes atribuições: (i)
gerenciar as atividades da área jurídica cível, societária, trabalhista e comercial da
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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.

(g) ao Diretor Operacional, 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.

6.

REPRESENTAÇÃO

Artigo 6º - A representação da Companhia, em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, em
quaisquer atos ou negócios jurídicos, ou perante quaisquer repartições públicas ou
autoridades federais, estaduais ou municipais, nos atos de aquisição, alienação ou
oneração de bens e direitos da sociedade, bem como nos atos e operações de gestão
ordinária dos negócios sociais, tais como a assinatura de escrituras de qualquer natureza,
letras de câmbio, cheques, ordens de pagamento, contratos e, em geral, quaisquer outros
documentos ou atos que importem responsabilidade ou obrigação para a Companhia ou
que a exonerem de obrigações para com terceiros, e ainda, o aceite, o endosso e a
avalização de documentos cambiais, duplicatas ou outros títulos de crédito, serão
obrigatoriamente praticados (i) por 2 diretores em conjunto; (ii) por 1 Diretor em conjunto
com 1 procurador com poderes específicos, nomeado na forma prevista no Parágrafo
Primeiro abaixo; ou (iii) por 2 procuradores com poderes específicos, nomeados na forma
prevista no Parágrafo Primeiro abaixo.

Parágrafo Primeiro - As procurações em nome da Companhia serão outorgadas (i) pelo
Diretor Presidente, ou (ii) por 2 Diretores em conjunto. Caso o instrumento de mandato
não mencione o prazo de vigência, reputar-se-á outorgado por prazo indeterminado, no
caso de procuração outorgada para fins judiciais ou para representação em processos
administrativos, e pelo prazo de 2 (dois) anos, nos demais casos.

Página 6 de 8

Parágrafo Segundo - Quando o mandato tiver por objeto a prática de atos que dependam
de prévia autorização do Conselho de Administração, a sua outorga ficará expressamente
condicionada à obtenção dessa autorização, que deverá ser mencionada em seu texto.

Parágrafo Terceiro - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à
Companhia, os atos de qualquer dos Diretores ou procuradores, tais como fianças, avais e
endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, exceto se necessários à
consecução do objeto social.

Parágrafo Quarto - A Companhia poderá ser representada por apenas 1 Diretor ou 1
procurador com poderes específicos na prática dos seguintes atos: (a) representação da
Companhia em assembleias e reuniões de sócios de sociedades da qual participe; (b)
representação da Companhia em juízo; e (c) prática de atos de simples rotina
administrativa, inclusive perante repartições públicas, sociedades de economia mista,
juntas comerciais, Justiça do Trabalho, INSS, FGTS e seus bancos arrecadadores, e outras
da mesma natureza.

Parágrafo Quinto - O Conselho de Administração poderá autorizar a prática de atos
específicos que vinculem a Companhia pela assinatura de apenas 1 Diretor ou 1 procurador
regularmente constituído, ou, ainda, estabelecer competência e alçada para a prática de
atos por um único representante.

7.

VEDAÇÕES AOS DIRETORES EXECUTIVOS

Artigo 7º - É vedado aos Diretores:

(i)

receber qualquer vantagem indevida ou desproporcional, em razão do exercício do
cargo;

(ii)

usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a Companhia, as
oportunidades comerciais e de investimento de que tenha conhecimento em razão
do exercício de seu cargo;
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(iii)

omitir-se no exercício ou proteção de direitos da Companhia ou, visando à obtenção
de vantagens, para si ou para outrem, deixar de aproveitar oportunidades de negócio
de interesse da Companhia;

(iv)

adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que sabe necessário à Companhia
ou que esta tenha a intenção de adquirir;

(v)

valer-se de informação privilegiada para obter vantagem para si ou para outrem; e

(vi)

participar direta ou indiretamente da administração de sociedades concorrentes da
Companhia ou de suas controladas.

8.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 8º - As omissões deste Regimento Interno, dúvidas de interpretação e eventuais
alterações de seus dispositivos serão decididas pelo Conselho.

Parágrafo único - Este Regimento Interno entra em vigor na data da sua aprovação pelo
Conselho e será arquivado na sede da Companhia.
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