COMUNICADO AO MERCADO

Iguatemi anuncia a conclusão da aquisição
de 20% do Praia de Belas Shopping Center e
de 15% do Shopping Center Esplanada
São Paulo, 21 de janeiro de 2020 – 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, comunica a conclusão da aquisição de 20% do
Praia de Belas Shopping Center (“PBSC”), em Porto Alegre/RS, e 15% do Shopping Center Esplanada (“SCESP”), em Sorocaba/SP.
SOBRE A AQUISIÇÃO
A conclusão da operação anunciada em novembro de 2019 observou, entre outras disposições habituais em operações dessa
natureza, a superação do direito de preferência dos demais sócios nos empreendimentos e a aprovação do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (CADE). Assim, a partir de 21 de janeiro de 2020, a Iguatemi passa a deter participação majoritária em
ambos os ativos, sendo 57,55% no PBSC e 52,99% no SCESP.
Do montante total da operação de R$ 260,1 milhões, 50% foram pagos até 21 de janeiro de 2020, mediante assinatura da
promessa de compra e venda, e 50% serão pagos em 180 dias, corrigidos a 120% do CDI.
Tabela 1: Ficha Técnica da Transação
PBSC
ABL (m2)

44.779

Valor da transação (R$ milhões)

SCESP

(2)

24.352

174,6

85,5

20%

15%

54,9

37,4

Múltiplo NOI Aquisição (2019)

15,9x

15,2x

Cap rate Aquisição (2019)

6,3%

6,6%

% adquirido
NOI 2019 (R$ milhões)

(1)

(1) NOI 2019 considera o resultado realizado até o mês outubro e dados de forecast para os meses de novembro e dezembro.
(2) O Shopping Center Iguatemi Esplanada é composto de duas partes: (i) o Shopping Center Esplanada (“SCESP”), parte original do ativo e alvo desta operação, com 24,3
mil m² de ABL, da qual a Iguatemi deterá 52,99% de participação após a conclusão desta aquisição; e (ii) o Shopping Center Iguatemi Esplanada (“SCIESP”), parte do
ativo relacionada à expansão inaugurada em novembro de 2013, com 40,5 mil m² de ABL, da qual a Iguatemi detém 65,72% de participação. Após esta operação a
Iguatemi terá uma participação total de 60,93% no complexo Iguatemi Esplanada.
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Sobre a Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.
A Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. (“Iguatemi” ou “Companhia”) 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 14 shopping centers, 2 premium outlets e 3 torres
comerciais, que juntos totalizam 707 mil m² de ABL total, sendo a sua ABL própria
correspondente a 471 mil m². A Companhia participa da administração de todos os seus
shoppings centers, de seus premium outlets e das suas torres comerciais.
As ações da Iguatemi estão listadas no Novo Mercado da B3 [IGTA3] e fazem parte do índice
Ibovespa.
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Considerações referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da
Iguatemi, eventualmente expressas neste relatório, se constituem apenas em projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas
da administração da Iguatemi em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia.
Tais considerações dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, pressões da concorrência, do
desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
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