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 o
recebimento da correspondência eletrônica cujo conteúdo transcreve-se a seguir, em
tradução livre do inglês para o português:
“3 de abril de 2009. Assunto: Notificação de Acionista com 5% de Participação. Prezado
Sr. Poli Veronezi, a Wellington Management Company, LLP (“Wellington Management”),
sociedade de responsabilidade limitada legalmente constituída sob as leis de
Massachusetts, EUA, com sede em 75 State Street, Boston, Massachusetts, 02109, EUA,
vem por meio desta informar a General Shopping Brasil S.A. (a “Companhia”), com vistas
à atender ao disposto no Artigo 12 da Instrução CVM 358/02, conforme alterada pela
Instrução CVM 449/07. A Wellington Management está registrada como consultora de
investimentos junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos da América
(“United States Security and Exchange Comission”), nos termos da seção 203 do
Investment Advisors Act de 1940, conforme alterado, e atua como gestora discricionária
de investimentos em nome de diversas contas separadas (as “Contas”) que detêm
participação em ações da Companhia. As Contas não agem em grupo ou em conjunto com
relação aos investimentos nas ações. A Wellington Management adquiriu as participações

nas ações para as Contas na qualidade de gestora discricionária de investimentos para e
somente em benefício das Contas, e as participações foram adquiridas estritamente com o
propósito de investimento. As ações estão registradas em nome das Contas de acordo com
a participação detida por cada uma delas. A Wellington Management, na qualidade de
gestora discricionária das Contas, por meio deste informa que, em 1º de abril de 2009, as
Contas detinham, somadas, um total de 2.477.000 ações ordinárias de emissão da
Companhia, as quais representam 4,91% das ações ordinárias em circulação. Isso
representa uma redução de 0,23% desde nossa última notificação, em 28 de Abril de 2008.
Por favor me contate caso Você tenha quaisquer dúvidas ou necessite qualquer informação
adicional. Atenciosamente, Wellington Management Company, LLP. Lauren A. De Vito.”
A Companhia não é responsável pelo conteúdo das informações apresentadas.
São Paulo, 3 de abril de 2009.

Alessandro Poli Veronezi
Diretor de Relações com Investidores
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