GENERAL SHOPPING BRASIL S.A.
Companhia Aberta
NIRE 35.300.340.833
CNPJ nº 08.764.621/0001-53

Comunicado ao Mercado

General Shopping Brasil S.A., companhia aberta com sede na Avenida Angélica, 2.466,
Cerqueira César, CEP 01228-200, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
inscrita no CNPJ sob o nº 08.764.621/0001-53, em atendimento ao disposto no artigo 12
da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, comunica ao
mercado que, nesta data, recebeu correspondência cujo conteúdo encontra-se em anexo
e na íntegra.
A Companhia informa que não é responsável pelo conteúdo das informações
apresentadas.

São Paulo, 21 de maio de 2009.

Alessandro Poli Veronezi
Diretor de Relações com Investidores

São Paulo, 21 de maio de 2009
À
GENERAL SHOPPING BRASIL S.A.
Av Angélica, 2466 - 22º Andar
CEP: 01228-200
São Paulo – SP

At.:
Alessandro Poli Veronezi
Fax:
(11) 3159-5100
E-mail: dri@generalshopping.com.br

Prezados Senhores,
A FAMA Investimentos Ltda., sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o nº
00.156.956/0001-87, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Samuel Morse nº 74, conjunto 173, 17º andar, CEP 04576-060, vem, nos
termos da Instrução CVM n.º 358/2002, alterada pela Instrução CVM nº 449/07,
solicitar a V.Sas. que divulguem à CVM e, se for o caso, às bolsas de valores ou às
entidades do mercado de balcão organizado em que as ações da Companhia sejam
admitidas à negociação, o seguinte “Comunicado ao Mercado”:
“COMUNICADO AO MERCADO
A

FAMA

Investimentos

Ltda.,

sociedade

inscrita

no

CNPJ/MF

sob

o

nº

00.156.956/0001-87, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Samuel Morse nº 74, conjunto 173, 17º andar, CEP 04576-060, nos termos da
Instrução CVM n.º 358/2002, alterada pela Instrução CVM nº 449/07, vem informar
que os fundos de investimento e carteiras por ela geridos adquiriram ações
ordinárias de emissão da GENERAL SHOPPING BRASIL S.A. (“Companhia”), em
negociações realizadas no pregão da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA ao
longo das últimas semanas, passando a deter um total consolidado de 3.071.300
ações ordinárias. A participação consolidada dos fundos de investimento e carteiras
geridos pela FAMA Investimentos representa atualmente 6,08% das ações
ordinárias de emissão da Companhia. Ressalta-se que as recentes aquisições de
ações da Companhia têm o exclusivo objetivo de investimento, não havendo
qualquer interesse em alterar a composição do controle ou estrutura administrativa
da Companhia. A FAMA Investimentos comunica, ainda, que (i) não detém bônus
de subscrição, direitos de subscrição de ações, opções de compra de ações e
debêntures conversíveis em ações de emissão da Companhia; e (ii) não firmou
acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de
valores mobiliários de emissão da Companhia. São Paulo, 21 de maio de 2009.”
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