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COMUNICADO AO MERCADO

GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A., companhia aberta com sede na
Avenida Angélica, nº 2.466, 24° andar, conjunto 241, na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo (“Companhia”), em complemento ao Comunicado ao Mercado divulgado
em 18 de janeiro de 2019 e os Fatos Relevantes divulgados em 26 e 28 de dezembro de
2018, vem informar o que segue.
Em assembleia geral extraordinária de cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário –
FII Top Center (“Fundo”) realizada em 29 de janeiro de 2019, às 17h00 (“AGC”), a
Companhia, única cotista do Fundo, aprovou, nos termos da ata da AGC, dentre outros:
(i) a alteração da denominação do Fundo, que passa a girar sob a denominação de
“GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO – FII”; (ii) a alteração do inteiro teor do regulamento do Fundo; (iii) o
grupamento das cotas do Fundo, na proporção de 6.092 cotas para formar 1 cota com
valor nominal unitário de R$ 9,21; (iv) a emissão, pelo Fundo, de 68.482.097 novas
cotas (“Novas Cotas”), com valor nominal unitário de R$ 9,21, no montante total de
R$ 630.720.113,37, a ser realizada por meio de oferta pública com esforços restritos de
colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme
alterada, sendo admitida a integralização das Novas Cotas mediante (a) conferência ao
Fundo da totalidade das quotas de emissão da Vanti Administradora e Incorporadora
Ltda. atualmente detidas pela Companhia e/ou (b) com aportes em moeda corrente
nacional; e (v) a requisição da listagem do Fundo na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e a
admissão à negociação de suas cotas em ambiente de bolsa de valores e/ou mercado de
balcão organizado.
A ata da AGC e o novo regulamento do Fundo serão disponibilizados a partir desta data
no website da Planner Corretora de Valores S/A, administradora do Fundo
(www.planner.com.br), e no sistema Fundos.NET da Comissão de Valores Mobiliários.
Por fim, a Companhia reitera seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em
geral informados acerca do andamento destes e de qualquer outro assunto de interesse
do mercado, na forma da legislação aplicável.
São Paulo, 30 de janeiro de 2019.
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