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FATO RELEVANTE
Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. (“IESC”) e Jereissati Participações S.A.
(“Jereissati” e, quando em conjunto com a IESC, as “Companhias”), em complemento ao
quanto anunciado no Fato Relevante de 7 de junho de 2021 (“Fato Relevante Inicial”) e nos
termos da Instrução CVM nº 565 (“Instrução CVM 565”), informam aos seus acionistas e ao
mercado em geral que, nesta data, seus administradores celebraram o “Protocolo e Justificação
de Incorporação das Ações de Emissão da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. pela
Jereissati Participações S.A.” (“Protocolo e Justificação”), para estabelecer as bases da
reorganização societária das Companhias, pela qual todas ações de emissão da IESC que
atualmente não são detidas pela Jereissati serão por ela incorporadas, tornando a IESC uma
subsidiária integral da Jereissati (“Operação”).
A seguir, estão descritos os principais termos e condições da Operação, conforme (i) o
Protocolo e Justificação, os laudos de avaliação e demais documentos preparados no contexto
da Operação, e (ii) as atas das reuniões dos Conselhos de Administração das Companhias que
aprovaram a convocação das Assembleias Gerais que irão deliberar sobre a Operação, em
cumprimento à Instrução CVM 565.
1. Sociedades envolvidas na Operação e suas atividades.
A Jereissati Participações S.A. é companhia aberta, com sede na Rua Angelina Maffei Vita,
200, 9˚ andar (parte), Jardim Paulistano, na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 60.543.816/0001-93, que tem por objeto a participação no capital de outras sociedades,
sobretudo em sociedades que desenvolvem atividades de administração de shopping centers, e
a prestação de serviços de assessoria e consultoria econômica, financeira e tributária.
A Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. é companhia aberta, controlada diretamente
pela Jereissati, com sede na Rua Angelina Maffei Vita, 200, 9˚ andar (parte), Jardim Paulistano,
na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 51.218.147/0001-93, que atua
na exploração comercial e planejamento de shopping centers, por meio da compra e venda de
imóveis, prestação de serviços correlatos de administração dos shoppings e de complexos
imobiliários, exploração de estacionamentos, elaboração de estudos, projetos e planejamento
de promoção e merchandising e demais atividades afins ao seu objeto social.

2. Descrição da Operação.
A Operação visa a criar a Iguatemi S.A. (a “Iguatemi S.A.”), nova denominação a ser adotada
pela Jereissati, que reunirá as bases acionárias da IESC e da Jereissati em uma única companhia
aberta, que terá ações negociadas, na forma de certificados de depósito de ações (“Units”), no
segmento de listagem Nível 1 da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), porém com direitos
de acionista e práticas de governança substancialmente similares àqueles exigidos pelo
Regulamento do Novo Mercado da B3, exceção feita à existência de ações preferenciais.
Adicionalmente, a Iguatemi S.A. terá um free float estimado 45% superior ao atual free float
da IESC.
Para fins da Operação, foi constituído um comitê estatutário especial independente pela IESC,
formado por 3 (três) membros não administradores eleitos exclusivamente pelos membros
independentes de seu Conselho de Administração, todos independentes e com notória
capacidade técnica, com a atribuição de analisar e negociar a relação de substituição da
Operação com a administração da Jereissati e submeter suas recomendações ao Conselho de
Administração da IESC (“Comitê Independente da IESC”). O Comitê Independente da IESC
contratou assessores financeiro e jurídico, fez análises e negociou, com a administração da
Jereissati, a relação de substituição das ações da IESC pelas ações da Jereissati no contexto da
Operação. Estas negociações culminaram na proposta de relação de substituição das ações
indicada abaixo, que foi aprovada pelos membros do Conselho de Administração da IESC e
está refletida na proposta objeto do Protocolo e Justificação celebrado nesta data.
As administrações das Companhias submeterão aos seus acionistas, nas respectivas
Assembleias Gerais a serem realizadas em 1º de outubro de 2021, dentre outras matérias, a
aprovação do Protocolo e Justificação, que propõe que as ações de emissão da IESC que
atualmente não são de propriedade da Jereissati sejam incorporadas pela Jereissati, de modo
que seus titulares recebam, para cada ação ordinária de emissão da IESC, 0,15964 ação
ordinária e 0,31929 ação preferencial de emissão da Jereissati, na forma de Units formadas por
1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais, o que representa um prêmio de 16,4%
sobre a média ponderada do valor de mercado das suas ações nos 30 (trinta) pregões anteriores
a 8 de junho de 2021, data imediatamente seguinte à divulgação do Fato Relevante Inicial,
conforme descrito em detalhes na Seção 5 abaixo.
Para fins do aumento de capital da Jereissati resultante da Operação, as ações de emissão da
IESC a serem incorporadas ao patrimônio da Jereissati foram avaliadas em
R$ 1.702.518.859,31 (um bilhão, setecentos e dois milhões, quinhentos e dezoito mil,
oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos), com base no seu valor patrimonial
na data-base de 30 de junho de 2021 (“Data-Base”).

As administrações das Companhias confiam que, uma vez implementada a Operação, a
efetivação de mecanismos adicionais aos existentes de governança e controle reforçarão a
gestão e controle dos órgãos da administração e manterão o alinhamento total de interesses
entre todos os acionistas da Iguatemi S.A., conforme detalhado abaixo.
As etapas da Operação são indissociáveis, interdependentes e vinculadas entre si, fazendo parte
de um negócio jurídico único, cuja consumação estará sujeita às aprovações societárias
aplicáveis, sendo premissa da Operação que cada uma das etapas não terá eficácia,
individualmente, senão com a aprovação das demais etapas.
A aprovação da Operação não afetará o registro da Jereissati como companhia aberta e as Units
de sua emissão passarão a ser negociadas no Nível 1 de governança da B3. A IESC terá o seu
registro de companhia aberta convertido de categoria “A” para categoria “B”, tendo em vista
que, como resultado da Operação, a IESC passará a ser uma subsidiária integral da Jereissati e
manterá as debêntures e certificados de recebíveis imobiliários por ela emitidos e em circulação.
Apresentamos, abaixo, de forma ilustrativa, a estrutura que se pretende com a aprovação da
Operação:

(1) A estrutura final considera (i) prêmio de 16,4% para IGTA3, (ii) ativos líquidos da Jereissati conforme
negociação com comitê independente, e (iii) 80% de conversão voluntária do float da Jereissati.

As Companhias reiteram que, para além da negociação pelo Comitê Independente, a aprovação
da Operação estará sujeita ao voto favorável da maioria dos acionistas não controladores

votantes nas Assembleias Gerais das Companhias, de forma que o voto de Jereissati e GJIP
Investimentos, acionistas controladores de IESC e Jereissati, respectivamente, somente serão
proferidos para atender ao quórum mínimo exigido por lei para aprová-la, em linha com o que
decidirem os detentores da maioria das ações em circulação, conquanto sejam necessários para
a implementação da Operação.
3. Propósito e principais benefícios da Operação.
Espera-se que a unificação das bases acionárias das Companhias possa permitir o aumento da
sua capacidade de investimento e crescimento, sem o aumento do endividamento, colocando as
Companhias em uma posição mais favorável para participar das oportunidades futuras de
consolidação, combinações de negócios e aquisição de ativos estratégicos, aumentando a sua
relevância no mercado imobiliário brasileiro.
As administrações das Companhias confiam que todas essas vantagens e benefícios se
reverterão em favor do conjunto dos seus acionistas, que, caso a Operação seja implementada,
passarão a ser todos acionistas da Iguatemi S.A., que irá deter, direta e indiretamente, a
totalidade dos ativos imobiliários e operacionais da IESC.
As administrações das Companhias acreditam que essa nova estrutura, com base acionária
concentrada na Iguatemi S.A., também acarretará a redução significativa das atuais despesas
gerais e administrativas, em função da redução da duplicidade de órgãos deliberativos, além de
proporcionar a realização de créditos e outros benefícios fiscais.
Além disso, as administrações das Companhias confiam que a implementação de mecanismos
adicionais de governança e controle reforçarão a gestão e controles internos dos órgãos da
administração e o alinhamento total de interesses entre todos os acionistas da Iguatemi S.A.,
conforme detalhado no Fato Relevante Inicial.
4. Custos e Riscos da Operação
Estima-se que os custos de realização da Operação para as Companhias, em conjunto, sejam da
ordem de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), incluídas as despesas com
publicações, auditores, avaliadores, advogados e demais profissionais contratados para
assessoria.
As administrações das Companhias não vislumbram riscos significativos decorrentes da
Operação. A Iguatemi S.A. permanecerá contando com a estrutura de controle do grupo
Jereissati, que participa ativamente das suas principais decisões estratégicas, podendo assim se

beneficiar da experiência e know-how comprovados no setor, com um histórico positivo de
performance e resultados, credibilidade e reputação no mercado, o que, no julgamento das
Companhias, alinha-se a seus interesses e aos interesses do conjunto de acionistas e outros
stakeholders da Iguatemi S.A.
Não obstante, existe, ainda, o risco natural de variação de preço das ações e/ou Units da
Iguatemi S.A. após a consumação da Operação, o qual é inerente ao mercado de capitais e
incorrido por todos os acionistas.
5. Manifestação do Comitê Independente, Relação de Substituição e critérios de fixação;
Avaliação das ações da IESC para fins do aumento de capital da Jereissati.
Conforme recomendação do Parecer CVM nº 35, os acionistas da IESC aprovaram, em
Assembleia Geral realizada em 08 de julho de 2021, a inclusão de disposição transitória no
Estatuto Social para regulamentar os termos e condições de funcionamento do Comitê
Independente da IESC. Em reunião realizada na mesma data, os membros independentes do
Conselho de Administração aprovaram a eleição dos membros do Comitê Independente da
IESC, todos não administradores e independentes nos termos do Regulamento do Novo
Mercado.
O Comitê Independente da IESC, depois de instalado, recebeu diretamente das Companhias e
de seus assessores as informações requeridas para apoiá-lo na negociação da Operação. Além
disso, o Comitê Independente da IESC contratou assessores financeiro e jurídico para auxiliálo na execução dos seus trabalhos.
Após a avaliação da Operação e das negociações entre o Comitê Independente da IESC e a
administração da Jereissati, o Comitê Independente da IESC apresentou ao Conselho de
Administração da IESC a relação de substituição das ações referida abaixo, que foi considerada
adequada para a Operação proposta, com base nas análises realizadas pelo Comitê Independente
da IESC, e que assegura aos acionistas não controladores da IESC um prêmio de 16,4% sobre
a média ponderada do valor de mercado das suas ações nos 30 (trinta) pregões anteriores a 8 de
junho de 2021, data imediatamente seguinte à divulgação do Fato Relevante Inicial, tendo sido
esta relação de substituição aprovada por unanimidade pelos membros dos Conselhos de
Administração da IESC e da Jereissati.
Dessa forma, para cada ação ordinária de emissão da IESC, os acionistas não controladores da
IESC receberão 0,15964 Units de emissão da Jereissati (“Relação de Substituição”). Caso a
Operação seja aprovada, serão emitidas em favor dos acionistas não controladores da IESC, no

total, 13.855.307 ações ordinárias e 27.710.614 ações preferenciais de emissão da Jereissati,
que lastrearão 13.855.307 Units.
Os Conselhos de Administração das Companhias entendem que a relação de substituição
negociada pelo Comitê Independente da IESC com a administração da Jereissati é justa,
equitativa e negociada por partes independentes.
A Relação de Substituição levou em consideração que não ocorrerá, até a aprovação nas
respectivas Assembleias Gerais Extraordinárias, qualquer declaração, pagamento de
dividendos, juros sobre capital próprio ou instituição de programas de incentivo ou de ações
destinadas aos seus executivos (stock options) por parte da IESC ou da Jereissati, exceto por
dividendos que, nesta data, já tenham sido declarados mas ainda não tenham sido pagos pela
Jereissati e pela IESC.
Adicionalmente, o Comitê considerou as principais características dos ativos e passivos
relevantes que serão indiretamente contribuídos à Iguatemi S.A. no contexto da Operação, na
data base de 30 de junho de 2021.
A Relação de Substituição será submetida à aprovação dos acionistas das Companhias, em suas
respectivas Assembleias Gerais Extraordinárias, convocadas para deliberar sobre a Operação,
sendo certo que a aprovação da Operação estará sujeita ao voto favorável da maioria dos
acionistas não controladores votantes nas Assembleias Gerais.
As eventuais frações de ações da Jereissati decorrentes da Operação serão agrupadas em
números inteiros para, em seguida, serem alienadas em leilão na B3, após a consumação da
Operação, nos termos de Aviso aos Acionistas a ser oportunamente divulgado. Os valores
auferidos em tal venda serão disponibilizados líquidos de taxas aos acionistas da IESC titulares
das respectivas frações, proporcionalmente à sua participação em cada ação alienada.
Propõe-se, ainda, que a Operação seja realizada com base nos balanços patrimoniais auditados
da IESC e da Jereissati, levantados na Data-Base e disponíveis para consulta no Sistema IPE da
CVM.
A administração de Jereissati também contratou a Meden Consultoria Empresarial Ltda.
(“Meden”) para proceder à avaliação e determinar o valor das ações de emissão da IESC a
serem incorporadas ao patrimônio da Jereissati, com base no seu valor patrimonial, cujo
resultado é objeto do laudo de avaliação que constitui o Anexo I ao Protocolo e Justificação
(“Laudo de Avaliação”), o qual estabelece que as ações de emissão da IESC a serem
incorporadas ao patrimônio da Jereissati, na Data-Base, valem, pelo menos,

R$ 1.702.518.859,31 (um bilhão, setecentos e dois milhões, quinhentos e dezoito mil,
oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos). O aumento de capital da Jereissati
em razão da Operação será de R$ 1.702.518.859,31 (um bilhão, setecentos e dois milhões,
quinhentos e dezoito mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos), dos quais
R$ 357.528.960,46 (trezentos e cinquenta e sete milhões, quinhentos e vinte e oito mil,
novecentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos) serão destinados ao capital social e
R$ 1.344.989.898,85 (um bilhão, trezentos e quarenta e quatro milhões, novecentos e oitenta e
nove mil, oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos) serão registrados como
ágio na emissão de ações.
As variações patrimoniais relativas às ações de emissão da IESC a serem incorporadas ao
patrimônio da Jereissati, apuradas a partir da Data-Base, serão apropriadas pela Jereissati.
A indicação da Meden para a preparação do Laudo de Avaliação será submetida à ratificação
pela Assembleia Geral Extraordinária da Jereissati que examinar o Protocolo e Justificação, nos
termos do art. 227, §1º, da Lei nº 6.404/76.
6. Avaliações das Companhias e relação de substituição de ações calculada de acordo com
o art. 264 da Lei nº 6.404/76.
Em observância ao disposto no artigo 264 da Lei nº 6.404/76 e no artigo 8º da Instrução CVM
nº 565, a administração da Jereissati também contratou a Meden para calcular a relação de
substituição das ações dos acionistas da IESC por ações da Jereissati, com base no valor do
patrimônio líquido das ações de ambas as Companhias, avaliados os dois patrimônios segundo
os mesmos critérios e na Data-Base, a preços de mercado. O cálculo preparado pela Meden é
objeto do mesmo Laudo de Avaliação que constitui o Anexo II ao Protocolo e Justificação, e
foi preparado para os fins do artigo 264 da Lei nº 6.404/76.
Segundo o laudo de avaliação apresentado pela Meden, o valor patrimonial, a preços de
mercado, na Data-Base, (i) das ações de emissão da IESC a serem incorporadas ao patrimônio
da Jereissati, é de R$(mil) 6.673.747; e (ii) da Jereissati é de R$(mil) 3.449.752. Desse modo,
a aplicação da relação de substituição teórica baseada em tal critério resultaria na emissão de
0,9653 ação ordinária de emissão da Jereissati para cada ação ordinária da IESC, relação essa
menos vantajosa para os acionistas da controlada IESC do que aquela negociada e efetivamente
proposta pelas administrações das Companhias.
A Meden declararou (i) não existir qualquer conflito ou comunhão de interesses, atual ou
potencial, com as Companhias, com seus acionistas, ou, ainda, no tocante à Operação; e (ii) não
terem as Companhias, seus acionistas e/ou administradores, direcionado, limitado, dificultado

ou praticado quaisquer atos que tenham ou possam ter comprometido o acesso, a utilização ou
o conhecimento de informações, bens, documentos ou metodologias de trabalho relevantes para
a qualidade das suas conclusões
Adicionalmente, em cumprimento ao art. 7˚ da Instrução CVM 565, as administrações das
Companhias prepararam informações financeiras consolidadas pro forma da Jereissati,
considerando os efeitos da Operação, tendo como referência a Data-Base, acompanhadas de
relatório de asseguração razoável pela EY. Tais informações financeiras pro forma também
estão disponíveis para consulta no Sistema IPE da CVM.
7. Direito de retirada e valor do reembolso.
De acordo com o disposto no art. 252, §§1º e 2º da Lei nº 6.404/76, será garantido direito de
retirada aos acionistas da IESC e da Jereissati dissidentes das deliberações que aprovarem a
Operação, com relação às ações de que forem titulares, de forma ininterrupta, desde a data da
divulgação do Fato Relevante Inicial até a data de exercício de tal direito, e que manifestarem
expressamente sua intenção de exercer o direito de retirada, no prazo de 30 (trinta) dias contados
da data de publicação das atas das Assembleias Gerais das Companhias que aprovarem a
Operação.
A importância a ser paga a título de reembolso corresponderá ao valor do patrimônio líquido
por ação das Companhias, calculado tomando-se por base os respectivos balanços patrimoniais
das Companhias levantados em 31 de dezembro de 2020, aprovados nas assembleias gerais
ordinárias da IESC e da Jereissati, realizadas em 22 de abril de 2021 e 27 de abril de 2021,
respectivamente. Os valores do direito de retirada correspondem a (i) R$18,39 (dezoito reais e
trinta e nove centavos) por ação ordinária da Jereissati; e (ii) R$17,82 (dezessete reais e oitenta
e dois centavos) por ação ordinária da IESC, sem prejuízo do direito de levantamento de
balanço especial, na forma prevista na Lei nº 6.404/76.
A conclusão da Operação está condicionada, na forma do art. 137, §3º da Lei nº 6.404/76, ao
exercício do direito de retirada pelos acionistas das Companhias, a critério das suas
administrações, de forma não prejudicial à estabilidade econômico-financeira das Companhias.
Informações mais detalhadas sobre os prazos e procedimentos aplicáveis ao exercício do direito
de recesso pelos acionistas titulares de ações da IESC e da Jereissati em razão da Operação
constarão de Aviso aos Acionistas a ser divulgado após a aprovação da Operação pelas
Assembleias Gerais da IESC e da Jereissati.

8. Submissão da Operação às autoridades brasileiras ou estrangeiras.
Não aplicável.
9. Assembleias Gerais e Outras informações relevantes sobre a Operação.
Assembleias Gerais
A administração da Jereissati submeteu, nesta data, aos seus acionistas, além da proposta de
incorporação de ações da IESC, propostas de (a) alteração do Estatuto Social para criação de
ações preferenciais, com direito a voto em determinadas matérias detalhadas no estatuto social
da Jereissati, e direito a dividendos ou outros proventos distribuidos em valores equivalentes a
3 (três) vezes aqueles a que farão jus as ações ordinárias, além de outras vantagens econômicas
descritas no seu Estatuto Social; (b) conversão voluntária das ações ordinárias de emissão da
Jereissati em ações preferenciais, na proporção de 3 (três) ações ordinárias para cada ação
preferencial; (c) adesão da Jereissati ao segmento especial de listagem do Nível 1 da B3; e (d)
criação de programa de Units, sendo que cada Unit será composta por 1 (uma) ação ordinária e
2 (duas) ações preferenciais de emissão da Jereissati; e (e) ampla reforma do Estatuto Social
para adesão a práticas constantes do Regulamento do Novo Mercado, alteração da estrutura
geral da administração e outros mecanismos que reforçam o compromisso com a governança
corporativa. Os documentos de convocação da Assembleia Geral da Jereissati contêm
informações detalhadas a respeito de cada uma dessas matérias.
Por seu turno, a administração da IESC submeteu, nesta data, aos seus acionistas, além da
proposta de incorporação de suas ações pela Jereissati, propostas de (a) dispensa do ingresso
da Jereissati no segmento especial de listagem do Novo Mercado; e (b) dispensa de realização
de oferta pública de aquisição de ações de saída do segmento do Novo Mercado da B3.
Além disso, no contexto da Operação e previamente à deliberação sobre a incorporação de
ações, será submetida aos acionistas da IESC proposta de aumento do capital social da IESC,
no valor de R$ 900.000.000,00, passando de R$ 1.306.071.627,82 para R$ 2.206.071.627,82,
mediante a capitalização de parte do saldo das reservas de lucros da IESC registradas nas
informações financeiras trimestrais da Companhia relativas a 30 de junho de 2021, em
conformidade com o disposto no artigo 169, §1º da Lei nº 6.404/76, sem bonificação emissão
de novas ações, mantendo-se inalterado o percentual de participação dos acionistas no capital
social da IESC.
A aprovação da Operação dependerá da aprovação de todas as matérias constantes da ordem do
dia das Assembleias Gerais das Companhias.

Programa de Units
O Conselho de Administracão da Jereissati também aprovou, nesta data, o Programa de
Certificados de Depósito de Ações (“Programa de Units”).
Nos termos do Programa de Units, cada Unit será composta de 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas)
ações preferenciais de emissão da Jereissati, que serão depositadas junto à Itaú Corretora de
Valores S.A., na qualidade de agente emissor das Units. A formação de Units será realizada
exclusivamente na Central Depositária de Ativos da B3, por meio da transferência, durante o
período a ser fixado, dos ativos de titularidade dos acionistas que comporão a Unit a uma conta
específica na B3 aberta pelo agente emissor.
As Units serão admitidas à negociação na B3 e conferirão aos seus titulares os mesmos direitos,
vantagens e restrições das ações de emissão da Jereissati por elas representados, inclusive em
relação ao pagamento de dividendos, juros sobre o capital próprio e quaisquer outras
bonificações, pagamentos ou proventos a que possam fazer jus. Somente ações livres de ônus
e gravames poderão ser objeto do Programa de Units.
Outras informações a respeito dos procedimentos e prazos para formação das Units constarão
de Aviso aos Acionistas a ser divulgado após as Assembleias Gerais que irão deliberar sobre a
Operação.
Conversão de Ações da Jereissati
Aos acionistas da Jereissati será facultada a conversão voluntária das ações ordinárias de
emissão da Jereissati de sua titularidade em ações preferenciais, na proporção de 3 (três) ações
ordinárias para cada 1 (uma) ação preferencial, exclusivamente para permitir a composição das
Units. A conversão poderá ser requerida durante um período a ser informado após as
Assembleias Gerais que irão deliberar sobre a Operação, nos termos de Aviso aos Acionistas a
ser oportunamente divulgado.
A conversão de ações será permitida nas quantidades estritamente necessárias para viabilizar a
formação de Units, sempre observando os limites legais da proporção entre o número total de
ações ordinárias e de ações preferenciais de emissão da Jereissati, devendo as ações ordinárias
representar, no mínimo, 1/3 das ações emitidas, e as ações preferenciais, no máximo, 2/3 do
total de ações emitidas. Somente ações livres de ônus e gravames poderão ser objeto da
conversão de ações ordinárias em prefenciais.

Homologação da Conversão e Formação de Units
Após o período para o exercício do direito de recesso e conversão, na forma acima descrita, o
Conselho de Administração da Jereissati reunir-se-á para apurar o total de solicitações de
conversão de ações e formação de Units efetuadas no período de solicitação, com o propósito
de deliberar sobre a sua homologação.
As conversões de ações e formação de Units serão realizadas após a homologação, pelo
Conselho de Administração, dos pedidos feitos durante o período de solicitação e creditadas (i)
ao agente emissor, o total de ações ordinárias e preferenciais oriundas da conta de Units, para
formação das Units; e (ii) a cada um dos acionistas que tiver transferido ações, para a carteira
de conversão ou para a conta de Units, a quantidade de Units correspondente.
Informações mais detalhadas sobre os prazos e procedimentos aplicáveis à conversão das ações
ordinárias da Jereissati em ações preferenciais para formação das Units e ao Programa de Units
constarão do Aviso aos Acionistas a ser divulgado após a aprovação da Operação pelas
Assembleias Gerais da IESC e da Jereissati.
Tratamento Tributário
Eventual imposto de renda incidente na Operação será suportado pelos seus respectivos
contribuintes, assim entendidos aqueles que eventualmente auferirem algum ganho de capital
em decorrência da Operação.
No caso de acionistas não residentes da IESC, diante da responsabilidade tributária pela
retenção e recolhimento de eventual imposto de renda atribuída à Jereissati, tais acionistas
deverão disponibilizar o valor do eventual imposto de renda devido até a data da Operação,
bem como o documento hábil e idôneo que comprove o custo de aquisição das ações da IESC.
Outras Informações
Maiores detalhes a respeito da estrutura geral da administração, de controle e aprimoramento
dos mecanismos de governança corporativa da Iguatemi S.A., incluindo sobre o reforço da
governança corporativa e sobre o processo de sucessão da CEO da IESC estão descritos no Fato
Relevante Inicial. Informações adicionais poderão ser oportunamente divulgadas pelas
Companhias aos seus acionistas e ao mercado em geral.
Os documentos de convocação, bem como aqueles necessários à deliberação, pelos acionistas
das Companhias, a respeito da Operação, incluindo o Protocolo e Justificação, laudos de

avaliação, o balanço pro forma com asseguração razoável e as demais informações requeridas
pela Instrução CVM 481 e pela Instrução CVM 565, estarão à disposição para consulta pelos
acionistas nas sedes das Companhias e nos sites de relações com investidores da Jereissati
(https://www.jereissati.com.br/) e da Iguatemi (https://ri.iguatemi.com.br/), e no Sistema
Empresas.Net, nas páginas da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br) e
da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br).
São Paulo, 31 de agosto de 2021.
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