Sonae Sierra Brasil S.A. (SSBR3)
CNPJ nº 05.878.397/0001-32
Companhia Aberta

FATO RELEVANTE
Sonae Sierra Brasil S.A. (“Companhia”) (B3: SSBR3), em observância aos termos da Instrução
CVM nº 358/02, conforme alterada, e em continuação aos fatos relevantes divulgados em 4 de
julho e 3 de dezembro de 2018, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, no âmbito
da notícia intitulada “Aliansce e Sonae estão perto de fechar acordo para fusão” publicada em
21 de março de 2019 no website do “Valor PRO”, que seus acionistas controladores: Sierra
Investments
Holdings
B.V.
(“SIH”),
Alexander
Otto
(“Otto”),
Arosa
Vermögensverwaltungsgesellschaft M.B.H. (“Arosa”) e Cura Beteiligungsgesellschaft Brasilien
M.B.H. (“Cura”, e, em conjunto com Otto e Arosa, “OFO”, e, em conjunto com SIH, “Acionistas
Controladores da Sonae Sierra Brasil”) informaram à Companhia que têm mantido tratativas com
os acionistas controladores da Aliansce Shopping Centers S.A. (B3: ALSC3) (“Aliansce”), a saber:
Canada Pension Plan Investment Board (“CPPIB”), Renato Feitosa Rique (“Renato Rique”), Rique
Empreendimentos e Participações Ltda. (“REP”) e RFR Empreendimentos e Participações S.A.
(“RFR” e, em conjunto com Renato Rique e REP, “RR” e, em conjunto com CPPIB, “Acionistas
Controladores da Aliansce”), para uma potencial combinação dos negócios da Companhia com
os da Aliansce (“Transação”).
Não obstante, os Acionistas Controladores da Companhia informaram que, até a presente data,
há apenas um memorando de entendimentos não vinculante consubstanciando acertos
preliminares entre as partes, que não incluem a escolha dos executivos que comporão a
administração da eventual nova companhia combinada, sendo que os termos definitivos da
Transação continuam sujeitos às negociações entre as partes e à sua adequada formalização.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados e voltará a comentar o assunto,
caso seja concretizado qualquer fato que deva ser divulgado, na forma da lei e da
regulamentação da CVM.

São Paulo, 21 de março de 2019.
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