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

A General Shopping Brasil S.A. (“General Shopping” ou "Companhia"), companhia
aberta com sede na Avenida Angélica, 2466, 22º andar, conjunto 221, Cerqueira
César, São Paulo/SP, em cumprimento ao disposto no §4°, do artigo 157, da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, e da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) n° 358, de 3 de janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e
ao mercado em geral que reapresentou, nesta data, a Proposta da Administração para a
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 22 de julho de 2016 (“Proposta
de Administração” e “AGE”), para refletir as alterações aprovadas pelo Conselho de
Administração da Companhia, referente ao programa de certificados de depósitos de
ações da Companhia (Global Depositary Shares) (“GDSs”), registrado perante a
CVM sob o nº CVM/SRE/RDR/2016/002 em 18 de julho de 2016, no contexto das
alterações realizadas nos termos e condições da oferta de permuta (Exchange Offer)
da totalidade dos bônus de dívida subordinados e perpétuos (US$150,000,000
12.000% Perpetual Subordinated Fixed to Floating Rate Notes With Interest Deferral
Option) emitidos pela General Shopping Investments Limited, controlada da
Companhia, tudo conforme Fato Relevante divulgado nesta data pela Companhia.
Dessa forma, onde na Proposta de Administração lia-se que:
i)

“novos bônus de dívida sênior e com garantia (10%/12% Senior Secured
PIK Toggle Notes due 2026) (“Oferta” e “Novos Bonds”), a serem
emitidos no exterior, pela GS Investments, no montante de até
US$30.000.000,00, com vencimento em 2026” passou a constar que
“novos bônus de dívida sênior e com garantia (10%/12% Senior Secured
PIK Toggle Notes due 2026) (“Oferta” e “Novos Bonds”), a serem
emitidos no exterior, pela GS Investments, no montante de até
US$39.000.000,00, com vencimento em 2026”;

ii)

“os titulares dos Bonds Perpétuos que aderirem à Oferta de Permuta (i)
até às 17h, do dia 18 de julho de 2016, receberão para cada US$1.000,00
em Bonds Perpétuos, US$200,00 em Novos Bonds e 1 (um) GDS; e (ii)

após tal data e hora, receberão para cada US$1.000,00 em Bonds
Perpétuos, US$190,00 em Novos Bonds e 1 (um) GDS” passou a constar
que “os titulares dos Bonds Perpétuos que aderirem à Oferta de Permuta,
independente da data de adesão, receberão, para cada US$1.000,00 em
Bonds Perpétuos, US$260,00 em Novos Bonds e 1 (um) GDS"; e
iii)

“cada GDS será lastreado por 55 (cinquenta e cinco) ações ordinárias de
emissão da Companhia” passou a constar que “cada GDS será lastreado
por 73 (setenta e três) ações ordinárias de emissão da Companhia”.

A Companhia esclarece que tais ajustes são formais e não impactam as matérias a
serem deliberadas na AGE, tampouco a quantidade ações a serem emitidas no
aumento de capital decorrente da incorporação, caso aprovada.
A versão revisada da Proposta da Administração está disponível no site da CVM
(www.cvm.gov.br), da BM&FBovespa (www.bmfbovespa.com.br) e no site oficial da
Companhia (www.ri.generalshopping.com.br).
Para esclarecimentos adicionais, favor entrar em contato com a Diretoria de Relações
com Investidores da Companhia.
São Paulo, 20 de julho de 2016
Marcio Snioka
Diretor de Relações com Investidores
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