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

AVISO AOS ACIONISTAS

GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A., companhia aberta com sede
na Avenida Angélica, nº 2.466, 24º andar, conjunto 241, na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo (“Companhia” ou “General Shopping”), em complemento aos Fatos
Relevantes divulgados em 2 de julho e 8 de novembro de 2019, comunica aos Senhores
Acionistas que, em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data
(“AGE”), foi aprovado o grupamento da totalidade das ações de emissão da General
Shopping (incluindo as ações que lastreiam os títulos emitidos pela Companhia no âmbito
do seu programa patrocinado de certificados de depósito de ações), à razão de 36 (trinta
e seis) ações para 1 (uma) ação, sendo cada lote de 36 (trinta e seis) ações grupado em
uma única ação (“Grupamento”).
1.

Quantidade de Ações e Capital Social

Em decorrência do Grupamento, o número de ações em que se divide o capital social da
Companhia será alterado de 69.435.699 (sessenta e nove milhões, quatrocentas e trinta e
cinco mil, seiscentas e noventa e nove) para 1.928.769 (um milhão, novecentas e vinte e
oito mil setecentas e sessenta e nove) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem
valor nominal.
O Grupamento não resultará em alteração do valor do capital social da General Shopping,
e os direitos conferidos pelas ações de emissão da Companhia a seus titulares também
não serão modificados.
2.

Ajuste de Posição Acionária

Durante o prazo de 30 (trinta) dias contados da data de realização da AGE (“Período de
Ajuste”), ou seja, do dia 12 de dezembro de 2019 (inclusive) até o dia 10 de janeiro de
2020 (inclusive), os acionistas da Companhia, a seu livre e exclusivo critério, poderão
ajustar sua posição acionária em lotes múltiplos de 36 (trinta e seis) ações, mediante
negociação na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), de modo a assegurar a titularidade
de um número inteiro de ações em decorrência do Grupamento.
Durante o Período de Ajuste, os acionistas poderão ajustar as suas posições por
intermédio de sociedades corretoras de sua livre escolha.

3.

Efetivação do Grupamento

No primeiro dia útil após o término do Período de Ajuste (i.e., em 13 de janeiro de 2020),
as ações em que se divide o capital social da Companhia passarão a ser negociadas de
forma exclusivamente grupada.
4.

Frações de Ações Remanescentes

Transcorrido o Período de Ajuste, as eventuais frações de ações remanescentes serão
separadas, aglutinadas em números inteiros, e vendidas em leilão a ser realizado na B3,
sendo o produto de tal venda rateado proporcionalmente entre os titulares das frações,
após a liquidação financeira do leilão, da seguinte forma:
(a)

acionistas com dados cadastrais atualizados: valores serão depositados na conta
corrente indicada no cadastro do respectivo acionista;

(b)

acionistas com ações depositadas na Central Depositária da B3: valores serão
creditados diretamente à Central Depositária, que se encarregará de repassá-los ao
respectivo acionista por meio de seu agente de custódia; e

(c)

demais acionistas: valores ficarão à disposição para recebimento pelo respectivo
acionista mediante atualização cadastral para crédito destes valores.

A data de realização do leilão das frações de ações, a data na qual os recursos resultantes
do referido leilão serão disponibilizados aos acionistas e os respectivos procedimentos
serão divulgados pela Companhia após o Período de Ajuste.
5.

Informações Adicionais

A Companhia, por meio de sua área de Relações com Investidores, está à disposição para
eventuais esclarecimentos adicionais no telefone (11) 3159-5100 e no e-mail
dri@generalshopping.com.br.
São Paulo, 11 de dezembro de 2019.
Marcio Snioka
Diretor de Relações com Investidores
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GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A.
Publicly-Held Company
Company Number (NIRE) 35.300.340.833
Corporate Taxpayer ID (CNPJ/ME) nº 08.764.621/0001-53

NOTICE TO SHAREHOLDERS

GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A., a publicly-held company
with headquarters in the City of São Paulo, State of São Paulo, at Avenida Angélica, No.
2,466, 24th floor, suite 241 (“Company” or “General Shopping”), in addition to the
Material Facts disclosed on July 2 and November 8, 2019, hereby informs its
Shareholders that the Company’s General Shareholders’ Meeting held on this date
(“GSM”) approved the reverse split of all shares issued by General Shopping (including
the shares that back the securities issued by General Shopping within its global depositary
receipts program), at the ratio of thirty-six (36) shares to one (1) share, merging each
batch of thirty six (36) shares into a single share (“Reverse Split”).
1.

Amount of Shares and Capital Stock

As a result of the Reverse Split, the total number of shares issued by the Company will
be reduced from sixty-nine million, four hundred and thirty-five thousand, six hundred
and sixty-nine ninety-nine (69,435,699) to one million, nine hundred twenty-eight
thousand, seven hundred sixty-nine (1,928,769) nominative book-entry common shares,
without par value.
The Reverse Split will not modify the value of General Shopping’s share capital, nor the
rights arising from the shares issued by the Company.
2.

Shareholder Position Adjustment

During the 30-day period after the GSM (“Adjustment Period”), that is, from December
12, 2019 (included) until January 10, 2020 (included), the Company’s shareholders may,
at its sole discretion, trade on B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) in order to adjust its
stake in the Company in batches multiple of thirty-six (36) shares, ensuring the ownership
of an integer as a result of the Reverse Split.
During the Adjustment Period, shareholders may engage any brokerage firm of choice in
order to trade on B3.

3.

Reverse Split Implementation

On the first business day after the end of the Adjustment Period (i.e., on January 13,
2020), all shares issued by the Company will be grouped in batches of thirty-six (36)
shares and each of such batches will be merged into a single share.
4.

Remaining Fractions of Shares

After the Adjustment Period, any remaining fraction of shares will be separated,
agglutinated in an integer and sold at an auction to be held at B3, and the amount resulting
from such auction will be paid to the shareholders after the financial settlement of the
auction in accordance with the following procedure:
(a)

shareholders with updated registration data: the amounts will be deposited in the
accounts informed in the shareholders’ registration data;

(b)

shareholders with shares held in B3’s Central Depository: the amounts will be
directly transferred to B3’s Central Depository, that will transfer such amounts to
the shareholders’ custody agents – which, in turn, will transfer the amounts to the
shareholders; and

(c)

other shareholders: the amounts will be made available for payment upon the
update of the shareholders’ registration data.

The date of the auction, the date when the amounts resulting from the said auction will
be made available to shareholders and the respective procedures will be duly disclosed
by the Company after the Adjustment Period.
5.

Additional Information

The Company’s Investor Relations Office is available for any further clarifications at
(11) 3159-5100 and dri@generalshopping.com.br.
São Paulo, December 11th, 2019.
Marcio Snioka
Investor Relations Officer
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