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
Avisos aos Acionistas divulgados em 11 de dezembro de 2019 e 10 e 27 de janeiro de
2020, informa aos Senhores Acionistas que, em 29 de janeiro de 2020, foi realizado na
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão o leilão para a alienação das 3.970 (três mil novecentas
e setenta) ações formadas a partir da aglutinação das frações de ações resultantes do
grupamento da totalidade das ações de emissão da Companhia, aprovado na Assembleia
Geral Extraordinária da General Shopping realizada em 11 de dezembro de 2019
(“Leilão”).
Em decorrência do Leilão, foi apurado o valor líquido de R$ 264.329,27 (duzentos e
sessenta e quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos), cabendo aos
titulares das frações de ações o valor de R$ 66,65292207484 por ação.
O produto do Leilão será creditado aos titulares das frações de ações,
proporcionalmente às suas frações, no dia 05 de fevereiro de 2020, 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 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, 30 de janeiro de 2020.
Marcio Snioka
Diretor de Relações com Investidores
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NOTICE TO SHAREHOLDERS
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A., a publicly-held company
with headquarters at Avenida Angélica, No. 2,466, 24th floor, suite 241, in the City of
São Paulo, State of São Paulo (“Company” or “General Shopping”), in addition to the
Notices to Shareholders disclosed on December 11th, 2019, and January 10th and 27th,
2020, hereby informs its Shareholders that the auction for the sale of 3,970 (three
thousand nine hundred and seventy) shares formed by the agglutination of the fractions
of shares that resulted from the reverse split of all shares issued by the Company,
approved at the Extraordinary General Meeting of General Shopping held on December
11, 2019, was held at B3 SA - Brazil, Bolsa, Balcão on January 29th, 2020 (“Auction”).
The Auction resulted in the total net amount of R$ 264,329.27 (two hundred and sixtyfour thousand, three hundred and twenty-nine reais and twenty-seven cents), and the
holders of the fractions of shares are entitled to R$ 66.65292207484 per share.
The amount resulting from the Auction will be credited to the holders of the fractions of
shares, proportionally to their fractions, on February 5th, 2020, 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 Company, through its Investor Relations area, is available for any further
clarification
by
telephone
at
(11) 3159-5100
and
by
e-mail
at
dri@generalshopping.com.br.
São Paulo, January 30st, 2020.
Marcio Snioka
Investor Relations Officer

