SONAE SIERRA BRASIL S.A.
CNPJ n° 05.878.397/0001-32
Companhia Aberta

À
BM&FBovespa
Assunto: OFÍCIO 2721/2015-SAE
Movimentação atípica de Ações
A/C
Sr: Nelson Barroso Ortega-Superintendência de Acompanhamento de Empresas
da BM&FBOVESPA S.A.
C/C
Sr. Fernando Soares Vieira-Superintendente de Relações com Empresas da CVM
Sr. Waldir de Jesus Nobre-Superintendente de Relações com o Mercado e
Intermediários da CVM
Referimo-nos ao ofício 2721/2015-SAE, datado de 26 de agosto de 2015,
endereçado à Sonae Sierra Brasil S.A., cujo teor transcrevemos abaixo:
“26 de agosto de 2015
2721/2015-SAE

SONAE SIERRA BRASIL S.A.
Sr. Carlos Alberto Correa
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Movimentação atípica de Ações
Prezado Senhor,
Tendo em vista as últimas oscilações registradas com as ações de emissão
dessa empresa, o número de negócios e quantidade negociada, conforme
abaixo, vimos solicitar que seja informado, até 27/08/2015, se há algum
fato, do conhecimento de V.S.a. que possa justifica-los.

Ressaltamos a obrigação disposta no parágrafo único do art. 4º da Instrução
CVM nº 358/02, de inquirir os administradores e acionistas controladores da
companhia, com o objetivo de averiguar se estes teriam conhecimento de
informações que deveriam ser divulgadas ao mercado.

No arquivo a ser enviado deve ser transcrito o teor da consulta acima
formulada antes da resposta dessa empresa.
Alertamos que esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação,
firmado pela CVM e BM&FBOVESPA em 13/12/2011, e que o seu não
atendimento poderá sujeitar essa companhia à eventual aplicação de multa
cominatória pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP da CVM,
respeitado o disposto na Instrução CVM nº 452/07.
Atenciosamente,

Nelson Barroso Ortega
Superintendência de Acompanhamento de Empresas

c.c.:
CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Waldir de Jesus Nobre – Superintendência de Relações com o Mercado e
Intermediários”

Prezados Senhores,
A Sonae Sierra Brasil S.A., companhia aberta com sede na Avenida Doutor
Cardoso de Melo, nº 1.184, 13º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.878.397/0001-32 ("Companhia"), vem
prestar os esclarecimentos solicitados por essa Comissão de Valores Mobiliários
("CVM") em 26 de agosto de 2015:
Informamos que não houve nenhum fato ou ato relevante de conhecimento da
Companhia que justifique as últimas oscilações registradas com as ações de
emissão dessa empresa, o número de negócios e quantidade negociada. Os
administradores

e

acionistas

controladores

da

companhia

desconhecem

qualquer fato que não tenha sido divulgado ao mercado ou não seja de
conhecimento público que possa ter justificado a movimentação das ações
ordinárias de sua emissão nos pregões da BM&FBovespa realizados no período
compreendido entre 13/08/2015 a 26/08/2015.
Permanecemos à disposição para os esclarecimentos adicionais que se fizerem
necessários.

São Paulo, 27 de agosto de 2015.

Carlos Alberto Correa
Diretor de Relações com Investidores

