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COMUNICADO AO MERCADO
Nomeação do Comitê Especial Independente
Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. (“Companhia”), dando continuidade às
informações divulgadas no fato relevante de 7 de junho de 2021, informa aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, em reunião realizada nesta data, o seu Conselho de
Administração aprovou, por unanimidade, com a abstenção dos conselheiros não
independentes, a nomeação de Fabio Hironaka Bicudo, Fernando Fontes Iunes e
Renata Bartoli de Noronha Soares como membros do comitê especial independente
(“Comitê”) constituído para a reorganização societária que envolverá a incorporação das
ações da Companhia pela Jereissati Participações S.A. (“Operação”).
Os membros do Comitê são todos não administradores da Companhia e independentes,
nos termos do Regulamento do Novo Mercado da B3, têm notória experiência e
capacidade técnica, e estarão sujeitos aos mesmos deveres e responsabilidades legais dos
administradores, nos termos da Lei n˚ 6.404/76.
•

Fabio Bicudo é formado em administração de empresas pela FGV-SP (1995),
com MBA em finanças pela Columbia Business School e HEC – Paris
(2000). Atuou como investment banker de 1995 a 2014 em Nova Iorque e em São
Paulo para o Bear Stearns, Citibank e Goldman Sachs, sendo responsável pela
área de banco de investimentos no Brasil e membro de comitê de gestão Brasil.
Em 2014, foi convidado pela E.ON para liderar o processo de restruturação da
Eneva como CEO e posteriormente, Presidente do Conselho de Administração.
Com o desfecho positivo do processo de restruturação, Fabio fundou com outros
sócios a Gera Energia Brasil, empresa voltada para soluções de energia renovável
para grandes clientes corporativos. Atualmente reside com sua família na
Califórnia onde investe em empresas de tecnologia voltadas para o segmento de
energia.

•

Fernando Fontes Iunes é um dos sócios fundadores da EB Capital, empresa
gestora de Private Equity, membro do Conselho de Administração da Gerdau
S.A., Metalúrgica Gerdau S.A., M. Dias Branco S.A. e do Banco ABC Brasil
S.A. Foi Sócio e Diretor Executivo responsável pela área global de Investment
Banking do Banco Itaú BBA S.A. de 2010 a 2015, período em que contribuiu para
estabelecer uma plataforma líder de Investment Banking na América Latina, com

atividades no Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Peru e México. Anteriormente
exerceu diversos cargos nos Bancos Itaú BBA S.A., no Brasil e nos Estados
Unidos. Durante todo esse período, participou de algumas das principais
transações de mercado de capitais, fusões, aquisições e reorganizações societárias
realizadas na região. Em 2016 e 2017 foi um fellow da Universidade de Harvard
no Programa Advanced Leadership Initiative em Cambridge, Estados Unidos.
Durante o segundo semestre de 2017, fez parte da equipe de ensino do curso
"Exercising Leadership: The Politics of Change" do curso de Mestrado em
Administração e Políticas Públicas da Harvard Kennedy School of Government.
•

Renata Bartoli de Noronha, CFA, fez parte da equipe do Banco Garantia/Credit
Suisse por 11 anos, onde atuou nas áreas de análise macro-econômica e de
investment banking, tendo posteriormente liderado a gestão e desinvestimento do
portfolio de private equity. Estruturou as áreas jurídica e de relações com
investidores e liderou a área de captação na Autonomy Investimentos, tendo sido
adicionalmente responsável por toda a área administrativa e financeira. Cofundadora e CEO da Port Louis desde 2018, empresa atuante em automação de
processos nas áreas administrativa, fiscal, jurídica e gestão de receitas. Formada
em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
(Poli).

O Comitê iniciará suas atividades com a maior brevidade possível e será assessorado por
assessores financeiro e jurídico próprios, a serem escolhidos pelo próprio Comitê.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado atualizados acerca de quaisquer
andamentos em relação à Operação.
São Paulo, 8 de julho de 2021.
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